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Szanowni Państwo.
Cztery lata temu, zwróciłem się do Państwa z propozycją
dalszej współpracy opartej o program, który wraz z kandydatami na radnych zamierzaliśmy zrealizować. Dzięki
uzyskanemu poparciu, dostaliśmy szansę na jego realizację.
Nasze założenia oparte były przede wszystkim na partnerskich zasadach współpracy oraz racjonalnym wykorzystaniu
dostępnych środków zewnętrznych i budżetowych. Dzięki
zaangażowaniu Rady Gminy, efektywnej pracy urzędu i innych instytucji naszej gminy, a także lokalnych samorządów
zrealizowaliśmy większość zaplanowanych działań.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji programu
wyborczego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, rozszerzone i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
www.marekchmielewski.pl
Dziękując za owocną współpracę, proszę o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach wójta gminy
Dzierżoniów. Deklaruję Państwu zaangażowanie w pracę na
rzecz naszej gminy w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie samorządowe. Poniżej przedstawiam sprawozdanie
z realizacji mojego programu z kadencji 2014-2018

W nowej perspektywie wprowadzone zostały nowe
zasady rozszerzające krąg beneficjentów środków unijnych. Dlatego oprócz środków pozyskanych przez naszą
gminę, dzięki dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi, związkami oraz spółkami komunalnymi,
pozyskano dodatkowe środki na cele publiczne.
1. W okresie sprawozdawczym samodzielnie zrealizowaliśmy zadania na wartość 10.238.936,44 zł pozyskując
7.566.968,00 zł oraz uzyskaliśmy dofinansowanie na nową
kadencję z PROW 500.000 zł na budowę Sali w Książnicy oraz
500.000 zł na remont pałacu w Kiełczynie.
2. Na zadanie scalania gruntów w Piławie Dolnej realizowane przez Starostwo Powiatowe pozyskano 13.663.512,24 zł.
przeznaczone w większości na budowę dróg transportu
rolnego.
3. Na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego” spółka
WiK, której jesteśmy udziałowcem, zrealizowała zadania na
rzecz gminy w wysokości ok. 8 mln zł.
4. Oprócz środków unijnych pozyskaliśmy znaczące
środki ze źródeł krajowych w wysokości 9.349.431,95 zł
dzięki czemu udało się zrealizować zadania w wysokości
13.438.491,78 zł.
5. Przez poprzednie lata mając świadomość wprowadzanych ograniczeń w pozyskiwaniu środków przez gminy
na rzecz organizacji pozarządowych, rozpoczęliśmy proces
ich wsparcia w przygotowanie projektów i pozyskiwanie
środków:
1) W procesie naboru wniosków grantowych przez LGD
Ślężanie (zasięg 8 gmin) na rozbudowę i poprawę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wybrano 15 wniosków, z czego aż 9 pochodziło z naszej gminy. Wartość
pozyskanych środków wynosi 203.000 zł.

2) Dodatkowo w ramach konkursów na poprawę infrastruktury (wiaty, plac zabaw) stowarzyszenia pozyskały
246.200 zł.
3) Na tzw. miękkie projekty ( integracja, wsie tematyczne,
seniorzy) pozyskano 192.840 zł.
6. Jako gmina pozyskaliśmy również na miękkie projekty
(edukacja, ekologia, wymiana doświadczeń) ok.460 tys. zł.

Racjonalne wykorzystanie funduszy unijnych
z perspektywy 2014-2020.
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Współpraca z innymi gminami
oraz starostwem powiatowym
1. Największym wspólnym sukcesem samorządów naszego powiatu było założenie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, w którym pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego. Realizujemy wiele
wspólnych przedsięwzięć zarówno tych inwestycyjnych jak i tzw. miękkich. Formuła partnerstwa
jest wysoko oceniana przy składaniu wniosków
o środki zewnętrzne, pozwalając na ich skuteczne
pozyskiwanie. Od czerwca 2015 roku pozyskaliśmy
ok. 35 mln zł na wspólne projekty.
2. W obecnej kadencji, również dzięki bardzo
dobrej współpracy ze starostwem powiatowym,
na terenie gminy przebudowaliśmy ok. 4 km dróg
oraz powstało 7.300 mb chodników.
3. Jesteśmy członkiem grupy, która jako jedyna
w województwie dolnośląskim w ramach RPO WD
pozyskała środki na zakup 10 samochodów strażackich.
4. Wraz z 14 gminami realizujemy „Regionalny
Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinsta-

lacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych
na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.
5. Jako członkowie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, w której pełnię funkcję członka zarządu
a nasza gmina prowadzi sekretariat, pozyskaliśmy
środki i realizujemy projekt powstania krajowego
produktu turystycznego „Sieć Najciekawszych Wsi”.

Wsparcie rodzin, w tym realizację
Gminnej Karty Dużej Rodziny.

1. W naszej gminie funkcjonuje od czerwca 2014
roku Karta Dużej Rodziny, w ramach której podpisano lokalnie kilkadziesiąt porozumień z jst oraz
przedsiębiorstwami, tworząc system ulg finansowych, oprócz istniejących zniżek ogólnopolskich.
2. Posiadamy Gminną Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2013-2020.
3. Realizujemy również Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2016-2018.
4. Dofinansowujemy działania organizacji pozarządowych, biblioteki, jednostek oświatowych po-

przez zagospodarowanie czasu wolnego, pozyskując dodatkowe środki na programy typu: „Umiem
pływać”, MULTISPORT, ,,Mały Mistrz”, „Dolnośląskie stokrotki” i wiele innych.
5. Jesteśmy założycielem i aktywnym członkiem
Regionalnej Koalicji Na Rzecz Zdrowego Starzenia
Się. W ramach koalicji zrealizowaliśmy w naszych
szkołach przy udziale stowarzyszeń i edukatorów
„Program Edukacji do Starości pn. Wzajemnie sobie
potrzebni”.

1.Gmina Dzierżoniów posiada 100% pokrycie
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące dokumenty planistyczne są na bieżąco analizowane i w przypadku zaistnienia stosownych konieczności – aktualizowane.
Dzięki takiemu sposobowi podejścia do planowania
możemy:
- uniknąć rozpraszania zabudowy, które wywołu-

ją dysharmonie na terenie obszarów wiejskich
prowadząc często do bałaganu przestrzennego
i zakłóceń w krajobrazie;
- zachować jawność i pewność życia społeczno-gospodarczego w przekazywaniu danych na
temat działań podjętych przez uczestników
różnych procesów zachodzących w przestrzeni
oraz dostarcza

Wykorzystanie i ochronę naturalnych walorów naszej
gminy w jej zrównoważonym rozwoju, w tym
zakończenie uchwalania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

informacji organom samorządowym niezbędnych do prowadzenia skutecznej polityki promocyjnej i ofertowej gminy;
- lepiej wykorzystywać środki finansowe na realizację zadań infrastrukturalnych;
- monitorować kierunki rozwoju przestrzeni,
które trzeba koniecznie podjąć, aby zachować
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zrównoważony rozwój.
2. Przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym z Wrocławia, dzięki podpisanej umowie
o współpracy, polscy i chińscy studenci architektury krajobrazu opracowali plany zagospodarowania
przestrzeni publicznych w Uciechowie, Mościsku,
Włókach oraz Piławie Dolnej.

Wspieranie rolników i przedsiębiorców
w obszarze ich działalności.
1. W obszarze rolniczym kontynuujemy najważniejszy i najefektywniejszy program scalania gruntów. Po Dobrocinie kończy się proces planistyczny
w Piławie Dolnej, po którym nastąpi budowa dróg
transportu rolnego łącząca m.in. drogi z Dobrocinem. W Urzędzie Marszałkowskim złożony jest
trzeci wniosek dotyczący scalania w Roztoczniku.
2. Każdego roku pozyskujemy środki i budujemy
drogi transportu rolnego ułatwiające dojazd do pól
i gospodarstw. Na ten cel wydatkowano i są w trakcie realizacji środki w wysokości ok. 5.300.000 zł.
3. Wraz ze 107 samorządami południowej części
Dolnego Śląska przygotowaliśmy Strategię Rozwoju
„Sudety 2030” mającą na celu podjęcia wspólnych
działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej
części Dolnego Śląska. Ma ona m.in. na celu zmiany
poziomu dofinansowania środków unijnych w następnej perspektywie finansowej.
4. W okresie poprzednich dwóch kadencji utrzymywaliśmy ok.15% obniżkę stawki podatku od nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą.
5. Współpracujemy z instytucjami wspierający-

mi przedsiębiorczość (Fundusz Poręczeń Kredytowych, Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG”
S.A, Lokalna Grupa Działania „Ślężanie)
1) Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego sp. z o.o. udzielił do tej pory przedsiębiorstwom na terenie gminy 35 poręczeń kredytowych na wartość 1.216.250 zł co pozwoliło
otworzyć 4 firmy z 18 miejscami pracy oraz zachować w innych firmach 9 miejsc pracy.
2) W ramach Stowarzyszenia Ślężanie – Lokalna Grupa Działania mieszkańcy uzyskali wsparcie
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”, „Podejmowanie działalności
gospodarczej” oraz „Rozwój działalności gospodarczej”.

Poprawa bezpieczeństwa publicznego,
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
przeciwpożarowej.
1. W minionym okresie wykonaliśmy samodzielnie i przy współpracy z powiatem wiele działań
mających na celu poprawę bezpieczeństwa szczególnie w obszarze dróg i chodników. Wspieraliśmy
finansami gminy Komendę Powiatową Policji oraz
Państwową Straż Pożarną dofinansowując sprzęt
oraz pilne remonty tych instytucji, mając na uwadze sprawniejsze i efektywniejsze ich działanie
na rzecz naszych mieszkańców.
2.
Wzmocniliśmy
sposób
finansowania OSP w naszej gminie zwiększając
w sposób znaczący przekazywane środki
z kwoty ok. 400 tys. zł w poprzedniej kadencji
do łącznej wysokości z nakładami inwestycyjnymi
wynoszącej ok. 2. 200 tys. zł. Do najważniejszych
zadań należało:
- budowa remizy dla OSP Mościsko;
-zakup nowego samochodu dla OSP Ostroszowice;

- wymiana na nowsze pojazdów w OSP Tuszyn
i Piława Dolna
- termomodernizacja budynków OSP Ostroszowice, Roztocznik oraz rozpoczęcie budowy remizy
dla OSP Piława Dolna;
- pozyskanie z Ministerstwa Sprawiedliwości
sprzętu pożarniczego dla wszystkich jednostek
w wysokości ok. 100.000 zł.
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Budowa oraz modernizacja infrastruktury technicznej
w tym: dróg, chodników, ścieżek rowerowych,
oświetlenia ulicznego.

1. Budowa dróg gminnych w latach 2015-2018
1) Dobrocin 3.380.000 zł (drogi scaleniowe
6,21 km)

2) Ostroszowice ul. .Ogrodowa – 305.000 zł
(0,85 km)
3) Roztocznik 240.200 zł (0,85 km)
4) Nowizna – 229.800 zł (0,52 km)
5) Książnica – 591.000 zł (0,94 km)
6) Piława Dolna ul. Spacerowa -176.500 zł (0,48
km)
7) Jodłownik – 120.900 zł (0,3 km)
8) Ostroszowice ul. Polna – 404.000 zł (0,63 km)
9) Kiełczyn - 93.500 zł (0,12 km)
10) Mościsko i Uciechów - 540.000 zł (drogi osiedlowe- KOWR)
11) Piława Dolna ul. Wierzbowa – 350.000 zł
(0,27 km)
12) Myśliszów-Ostroszowice – 2.377.300 zł
(3,65 km)
13) Uciechów ul. Leśna – 1.705.100 zł (0,94 km)
14) Mościsko ul.Kościelna – 183.100 zł (0,32 km)
15) Kiełczyn - 577.200 zł (0,53 km)
16) Tuszyn – 99.700 zł (0,22 km)
2. W okresie ostatnich czterech lat oprócz wydatkowania każdego roku kwoty ok. 460 tys. zł na obsługę oświetlenia ulicznego, wydano dodatkowo ok
400 tys. zł na modernizację oświetlenia w rejonie
Piławy Dolnej, Kołaczowa, Tuszyna i Kiełczyna.

1. Realizowany jest projekt termomodernizacji
7 obiektów publicznych na kwotę 6.138.119 zł
przy dofinansowaniu w wysokości 4.910.500 zł.
2. Każdego roku w budżecie gminy zabezpieczone
są środki w wysokości pokrywającej zapotrzebowanie na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni. W latach 2015-2018 dofinansowano budowę
71 oczyszczalni na łączną wartość 295.300 zł.
3. Wybudowano w Dobrocinie oczyszczalnię przy
osiedlu o wartości 307.121,88 zł przy dofinansowaniu 158.897,00 zł. z PROW. Obecnie rozpoczęto
budowę oczyszczalni pod potrzeby sali wiejskiej
w Owieśnie na kwotę 169.045,10 zł przy dofinansowaniu z PROW w wysokości 87.449,00 zł.
4. Od 2018 roku rozpoczęto udzielanie dotacji ze
środków budżetu gminy na wymianę źródła ciepła.
Przeznaczono na ten cel 100 tys. zł. Do chwili obecnej na złożone 37 wniosków, 6 zostało odsuniętych
z przyczyn formalnych oraz po rezygnacji wnioskodawców .Na koniec września zawarto 26 umów

(14 zrealizowano na kwotę 41 371,76 zł).
5. W ramach działań Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego, z wykorzystaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z terenu
Gminy Dzierżoniów, usunięto 497,7 ton azbestu ze

Poprawa ochrony środowiska, w tym dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni, likwidacji azbestu,
racjonalizację gospodarki odpadami,
termomodernizację obiektów, ekoinnowacje.

www.marekchmielewski.pl
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174 nieruchomości.
6. Przygotowano specyfikację nowej umowy
związanej z odbiorem stałych odpadów dostosowując ją do nowych wymagań, w szczególności odbioru bioodpadów. Założono zwiększenie częstotliwości (min 3 razy/rok) odpadów wielkogabarytowych,
otwarcia PSZOK (3 razy/tydzień), prowadzenie dodatkowego punktu w Bielawie.
7. Zainstalowano 25 instalacji fotowoltaicznych
(20 u osób indywidualnych i 5 na obiektach pu-

blicznych) na kwotę 805.207,01 zł przy pozyskaniu
647.582 zł z PROW.
8. Obecnie wsparliśmy organizacyjnie i finansowo
projekt grantowy budowy mikroinstalacji dla osób
fizycznych ( 42 instalacje na kwotę ok. 1 mln zł)
9. W ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska pozyskaliśmy 55.000 zł na przeprowadzenie kilku edycji projektów edukacyjnych, pod
nazwą „Młodzi przyjaciele drzew” oraz „Młodzi
przyjaciele czystego powietrza”.

1. W ramach programu Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej
w 2015 roku, wykonano prace melioracyjne
w ramach robót publicznych- wyczyszczono
5.520 mb potoków oraz 13.438 mb rowów melioracyjnych. W 2016 roku - 11.620 mb meloracje podstawowe, 9.483 mb melioracje szczegółowe.

2. Porządkowano koryto rzeki Piława w ramach
zlecenia przez RZGW prace odmulające na długości 700 mb.
3. Odbudowano zbiornik retencyjny na cieku
w Owieśnie 27.000 zł.
4. Wykonano dodatkowo konserwację rowów
melioracyjnych oraz przydrożnych na długości
35.808 mb, o wartości 198.363 zł pozyskując
95.458 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Zwiększenie poziomu retencyjności
oraz uporządkowanie systemu melioracji
w celu ograniczenia ryzyka powodziowego.

Budowa oraz modernizacja obiektów
sportowo-rekreacyjnych i oświatowych.

1. Zagospodarowano przestrzeń publiczną na
terenie gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców poprzez modernizację placów zabaw, siłowni
plenerowych oraz modernizowano sale wiejskie
i ich zaplecza.
2. Na realizację wymienionych działań przeznaczano w większości środki z funduszy sołeckich,
wspomagane pozyskanymi funduszami z tzw. małej odnowy wsi województwa dolnośląskiego.
3. Przy dużej pracy mieszkańców powstało nowe
boisko w Dobrocinie.
4. Pozyskano od KOWR teren w Ostroszowicach
pod budowę boiska a niedługo podpiszemy akt notarialny w sprawie przejęcia terenu pod jego zaplecze.
5. Stowarzyszenie „Przystań Mościsko” przy
wsparciu pracowników urzędu gminy i mieszkańców Mościska, Nowizny i Ostroszowic wybudowało
trzy wiaty w ramach pozyskanych z LGD Ślężanie
środków. W ramach tego samego konkursu Stowarzyszenie Piława Dolna realizuje zadanie budowy
siłowni i placu zabaw przy ZSP.
6. Na rzecz placówek oświatowych pozyskano oprócz prac termomodernizacyjnych również
dodatkowe środki na:
1) Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w nowy sprzęt specjalistyczny we wszystkich placówkach oświatowych
38.000 zł

2) W ramach poprawy warunków kształcenia
– instalacja i konfiguracja szerokopasmowego Internetu Piława Dolna oraz gimnazjum – 228.000 zł
3) Rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych ,, Aktywna
tablica’’ Piława Dolna – 11.200 zł
4) Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych
– biologia, geografia, fizyka, chemia w ZSP w Ostroszowicach – 67.500 zł
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Organizacja form wsparcia osób bezrobotnych, poprzez
programy aktywizacji zawodowej, roboty publiczne,
prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne.
1. W latach 2015-2018 we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizowano następujące
aktywne formy zwalczania bezrobocia:
1) roboty publiczne – łącznie 72 osoby ( refundacja 586.259,80 zł)
2) prace interwencyjne – 4 osoby (refundacja
63.586,51 zł)
3) program bezrobotny do 30-go roku życia.
(refundacja 25.907,78 zł)
4) ilość zatrudnionych osób wynikała z możliwości uzyskania dofinansowania w poszczególnych

latach z PUP.
5) oprócz typowych prac porządkowych, pracownicy wykonywali wiele zadań realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego oraz współpracując
z ZDP wybudowano chodniki w Owieśnie i Józefówku, aleje parkowe przy szkole w Tuszynie i wiele
innych.
6) część osób była zatrudniona w porozumieniu
z DZMiUW w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”. W ramach tych prac wyczyszczono przez te lata około 38 km rowów i potoku.

1. Sukcesywnie wymieniany jest sprzęt teleinformatyczny pozwalający na obsługę nowych wersji
programów użytkowych.
2. Wprowadzono i doskonalono elektroniczny
system obiegu dokumentów EL- DOK.
3. Zorganizowano punkt potwierdzenia profilu
zaufanego.

4. Zmodernizowano archiwum urzędu i jednostek
organizacyjnych.
5. Udostępniono do użytku publicznego geoportal
powiatu dzierżoniowskiego.
6. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w celu profesjonalnego
wykonywania swoich zadań oraz obsługi mieszkańców.

Konsekwentne dostosowywanie pracy urzędu
oraz podległych jednostek do przyjaznych i nowoczesnych
standardów obsługi.

Wspieranie grup społecznych, przy współpracy
z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami
w dziedzinach: oświaty, bezpieczeństwa, sportu, turystyki, kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

1. Najważniejszym naszym osiągnieciem jest stale
rozwijające się Partnerstwo Lokalne.
2. Utworzono Gminną Radę Działalności Pożytku
Publicznego.
3. Wprowadzono regulamin udzielania pożyczek
dla organizacji pozarządowych pozyskujących
środki zewnętrzne i realizujących zadania na mieniu gminy.
4. W latach 2014-18 udzielono wsparcia organizacjom na kwotę ok. 1,5 mln zł.
5. Wsparto działalność biblioteki w zakresie szerzenia kultury przez działalność zespołów pieśni
i tańca w kwocie ok. 400 tys. zł.
6. Dofinansowano zadania z zakresu ochrony
i konserwacji zabytków kwotą ok. 160 tys. zł.
7. Rozpoczęto nowy etap promocji naszych miejscowości poprzez wprowadzanie produktu tury-

stycznego w postaci wsi tematycznych.
8. Nasze organizacje pozarządowe zdobywają
wiele wyróżnień i nagród. Jedną z najcenniejszych
nagród jest powracający po 10 latach do naszej gminy tytuł Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej, tym razem dla Uciechowa.

www.marekchmielewski.pl
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Poniżej przedstawiam swój program wyborczy do realizacji w kadencji 2018-2023. Zawsze byłem też otwarty na konstruktywne propozycje, rozszerzenia programu w oparciu o zmieniającą
się rzeczywistość. Realizacja planów wymaga dobrej współpracy i wsparcia Rady Gminy. Wraz ze
mną zdecydowała się kandydować grupa ludzi w ramach KWW Marka Chmielewskiego, która daje
gwarancję realizacji przedstawionych poniżej pomysłów. Dlatego proszę o Wasze głosy dla nich
i dla siebie. Jeżeli dane mi będzie pełnić funkcję wójta w kolejnej kadencji, deklaruję swoje duże
zaangażowanie i pracę do realizacji programu.

PROGRAM WYBORCZY
Zamierzam realizować statutowe zadania gminy, kontynuując i utrzymując jej równomierny rozwój, poprzez:
• wzmocnienie roli mieszkańców i sołectwa w procesie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego;
• samodzielnie oraz w partnerstwie z innymi samorządami i ich jednostkami,
racjonalne wykorzystanie dostępnych środków zewnętrznych,
• budowę oraz modernizację infrastruktury technicznej w tym: dróg, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego;
• budowę, modernizację i remonty obiektów publicznych z przeznaczeniem
na zadania opiekuńczo-oświatowe w tym: żłobka, przedszkoli oraz placówek
edukacyjnych oraz sal wiejskich;
• budowę oraz modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym sali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Tuszynie;
• zintensyfikowanie działań w zakresie ochrony środowiska, w tym dofinansowanie do wymiany starych pieców, budowę kanalizacji sanitarnej a przy braku takiej możliwości dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni,
likwidację azbestu, racjonalizację gospodarki odpadami, termomodernizację
obiektów wraz z montażem urządzeń opartych na energii odnawialnej;
• poprawę funkcjonowania przestrzeni rolniczej, w tym modernizację dróg
transportu rolnego, urządzeń i obiektów melioracyjnych;
• kształtowanie przestrzeni wspierającej działalność przedsiębiorców;
• realizację i wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa
publicznego;
• wsparcie rozwoju potencjału turystycznego gminy z wykorzystaniem i ochroną naturalnych jej walorów;
• wspieranie programów aktywizacji zawodowej oraz organizację robót
publicznych, prac interwencyjnych;
• konsekwentne, oparte na partnerskich zasadach, wspieranie grup społecznych, stowarzyszeń i organizacji w uzgodnionych przez nich obszarach;
• ochronę zasobów dziedzictwa narodowego i kultury oraz kultywowanie
tradycji.

21 PAŹDZIERNIKA PRZYJDŹ NA WYBORY SAMORZĄDOWE.
MASZ TYLKO JEDEN GŁOS ALE TO ON JEST NAJWAŻNIEJSZY.
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KWW Marka
Chmielewskiego
prezentuje
kandydatów
na Radnych Rady
Gminy Dzierżoniów

