RAPORT
O STANIE GMINY JAWORZE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU.

dr Radosław G. Ostałkiewicz | Wójt Gminy Jaworze | 31 maja 2019r.

Spis treści
ROZDZIAŁ 1: WSTĘP I ZAŁOŻENIA .............................................................................. 4
1.1. Podstawy prawne ............................................................................................................ 4
1.2. Charakterystyka ustrojowa samorządu Gminy Jaworze ................................................ 5
1.3. Strategia rozwoju gminy ............................................................................................... 14
1.4. Zrównoważony rozwój lokalny ..................................................................................... 14
ROZDZIAŁ 2: DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY JAWORZE W VII KADENCJI ...............16
2.1. Informacje ogólne ......................................................................................................... 16
2.2. Wykonywanie uchwał Rady Gminy Jaworze ............................................................... 16
2.3. Udział w związkach i stowarzyszeniach ...................................................................... 16
ROZDZIAŁ 3: DEMOGRAFIA LOKALNA ...................................................................... 18
ROZDZIAŁ 4: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ............................................23
4.1. Aktualność prawa miejscowego dot. polityki przestrzennej ....................................... 23
4.2. Lokalny Program Rewitalizacji .................................................................................... 24
ROZDZIAŁ 5: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ...................................................... 39
5.1. Kanalizacja sanitarna w Gminie Jaworze...................................................................... 39
5.2. Infrastruktura drogowa ................................................................................................ 41
5.3. Działalność Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej UG .................................... 43
ROZDZIAŁ 6: EDUKACJA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE .................................. 47
6.1. Przedszkole Nr 1 w Jaworzu .......................................................................................... 47
6.2. Przedszkole Nr 2 w Jaworzu......................................................................................... 47
6.3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej Jaworzu ........................................... 47
6.4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gen. br. Stanisława Maczka Jaworzu ........................... 47
6.5. System Informacji Oświatowej .................................................................................... 47
ROZDZIAŁ 7: FINANSE I MIENIE PUBLICZNE ........................................................... 49
7.1. Stan finansów publicznych Gminy Jaworze ................................................................ 49
7.2. Wykonanie budżetu w latach 2014-2018 .......................................................................51
7.4. Mienie gminne............................................................................................................. 66
7.5. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym ............................................... 72
7.6. Zabytki .......................................................................................................................... 74
7.7. Budżet obywatelski w latach 2014-2018 .......................................................................76

STRONA 2

ROZDZIAŁ 8: PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY ................................................ 79
8.1. Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny .......................................................................79
8.2. PKS w Bielsku-Białej S.A. ............................................................................................ 80
ROZDZIAŁ 9: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE .......................................................... 82
9.1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu .......................................................................... 82
9.2. Państwowa Straż Pożarna ............................................................................................ 83
9.3. Współpraca z Policją .................................................................................................... 83
9.4. Obronność i obrona cywilna....................................................................................... 84
ROZDZIAŁ 10: USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ................................................ 86
10.1. Integracja i rozwiązanie problemów społecznych ..................................................... 86
10.2. Świadczenia z pomocy społecznej: .............................................................................87
10.3. Ocena zasobów pomocy społecznej .......................................................................... 89
10.4. Osoby niepełnosprawne ............................................................................................ 90
10.5. Gminny Program Wspierania Rodziny ...................................................................... 92
10.6. Przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkomanii ...................................... 96
10.7. Program współpracy z organizacjami samorządowymi .......................................... 105
10.8. Programy zdrowotne ................................................................................................ 106
ROZDZIAŁ 11: ŚRODOWISKO NATURALNE ............................................................. 107
11.1. Pomniki przyrody ....................................................................................................... 107
11.2. Usuwanie azbestu z terenu gminy ............................................................................ 108
11.3. Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ................................... 108
11.4. Gospodarka niskoemisyjna ........................................................................................ 108
ROZDZIAŁ 12: WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ................. 110
ROZDZIAŁ 13: JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W GMINIE JAWORZE .....................112

STRONA 3

ROZDZIAŁ 1:
WSTĘP I ZAŁOŻENIA1
1.1. PODSTAWY PRAWNE
Raport o stanie gminy jest nowym instrumentem rozliczania organów
wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Został on wprowadzony
ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,
która zgodnie z intencją ustawodawcy miała na celu zapewnić w pierwszym rzędzie
„zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania oraz funkcjonowania niektórych
organów publicznych – władzy samorządowej”, a co za tym idzie być kamieniem milowym
w procesie przełamania deficytu demokratycznego w polskim samorządzie.
Raport o stanie Gminy Jaworze (zwany dalej także Raportem) jest swego rodzaju
rokrocznym podsumowaniem działalności Wójta Gminy Jaworze, które do końca maja
każdego roku winno być przedłożone radnym, jak i mieszkańcom. W konsekwencji staje
się on przedmiotem debaty publicznej na forum Rady Gminy Jaworze, w której mogą
uczestniczyć mieszkańcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym.
Uwieńczeniem tej dyskusji jest głosowanie Rady Gminy Jaworze nad uchwałą w
sprawie udzielenia (bądź nieudzielenia) organowi wykonawczemu, jakim jest w przypadku
gminy Jaworze wójt gminy Jaworze) wotum zaufania.
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Jaworze co
roku do końca maja przedstawia Radzie Gminy Jaworze „Raport o stanie Gminy Jaworze”
(ust. 1), który obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Jaworze w roku
poprzednim, w szczególności zaś realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy i budżetu obywatelskiego (ust. 2).
Rada Gminy Jaworze może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi
dotyczące Raportu (ust. 3), chociaż nie jest to obligatoryjne – w przeciwnym wypadku wójt
sam sporządza tenże dokument, kierując się przepisami ustawy.
Rada Gminy Jaworze rozpatruje Raport o stanie Gminy Jaworze podczas sesji, na
której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem
o stanie gminy przeprowadza się debatę (ust. 4).
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń
czasowych (ust. 5), jak również głos może zostać udzielony nie więcej niż piętnastu
mieszkańcom, którzy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została

Przy tworzeniu Raportu o stanie Gminy Jaworze autor korzystał ze swoich wcześniejszych
opracowań i artykułów naukowych, a także publikacji przygotowywanych w związku z
pracą w samorządzie gminy Jaworze.
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sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, dostarczą
przewodniczącemu pisemne poparcie 20 osób (ust. 6-8). W przypadku zabrania głosu przez
mieszkańców nie obowiązuje brak limitu czasowego wypowiedzi – decyzję w ramach policji
sesyjnej podejmuje Przewodniczący Rady Gminy Jaworze albo sama Rada Gminy Jaworze
stosowną uchwałą.
Po zakończeniu debaty nad Raportem Rada Gminy Jaworze przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi
wotum zaufania radni podejmują bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady Gminy Jaworze, tj. głosów za udzieleniem wotum musi być co najmniej osiem.
Przedmiotowa uchwała powinna zawierać jednak uzasadnienie, z którego będzie można
wywieść motywy, którymi kierowali się radni przy udzieleniu bądź nieudzieleniu wójtowi
wotum zaufania.
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi Gminy Jaworze wotum zaufania będzie
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. Ważne jest,
że w przypadku nieudzielenia Wójtowi Gminy Jaworze wotum zaufania w dwóch kolejnych
latach Rada Gminy Jaworze będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwołania wójta (ust. 9-10).
Procedura winna być zakończona najpóźniej do 30 czerwca, jako że jest ściśle
związana z postępowaniem w sprawie udzielenia absolutorium w związku z wykonaniem
budżetu.
1.2. CHARAKTERYSTYKA USTROJOWA SAMORZĄDU GMINY JAWORZE
Gmina jako jedyna spośród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego została
usankcjonowana w Konstytucji. Zgodnie z jej art. 163 samorząd terytorialny (a więc również
i gmina) wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla
organów innych władz publicznych. Dalej w art. 164 ustawa zasadnicza stanowi, że
podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, która wykonuje wszystkie
zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu
terytorialnego (domniemanie kompetencji na rzecz samorządu gminnego).2
To właśnie domniemanie kompetencyjne sprawia, że zakres zadań własnych tego
podstawowego szczebla terytorialnej administracji publicznej w Polsce jest bardzo szeroki,
a podstawowa ustawa ustrojowa, tj. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(zw. dalej u.s.g.) jedynie przykładowo wymienia w przepisie art. 7 sprawy przekazane
do jego kompetencji – i tak jest to m.in. problematyka ładu przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg,
ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu
zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gminnego budownictwa

2

R. G. Ostałkiewicz, System zarządzania jakością jako instrument wspomagający zarządzanie lokalnymi
wspólnotami samorządowymi na przykładzie Gminy Jaworze, praca dyplomowa (niepublikowana), Uniwersytet
Śląski, Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach, Katowice 2010, s. 20 i n.
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mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
kultury fizycznej i turystyki, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, polityki prorodzinnej,
pobudzania aktywności obywatelskiej, współpracy i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych, współpracy transgranicznej itp.3
Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.s.g. gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność – w tym zakresie decyzje podejmują sami mieszkańcy gminy,
którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory
i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy (art. 11 ust. 1 u.s.g.), którymi są rada
gminy – jako organ stanowiący i kontrolny (art. 11a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15 ust. 1 u.s.g.)
oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jako organ wykonawczy (art. 11a ust. 1 pkt 2 w zw.
z art. 26 ust. 1 u.s.g.). To właśnie ten ostatni odgrywać będzie w gminie kluczową rolę w
procesie zarządzania rozwojem lokalnym i to właśnie jemu przysługiwać będzie z całą
pewnością przymiot menedżera publicznego. Wynika to przede wszystkim z przepisu art.
30 u.s.g., który stanowi m.in., że wykonuje on uchwały rady gminy i zadania gminy
określone przepisami prawa (ust. 1), a w szczególności odpowiada za przygotowywanie
projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie
mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu oraz zatrudnianie i zwalnianie kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych (ust. 2). Wójt kieruje również bieżącymi sprawami
gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (twarz gminy) – por. art. 31 u.s.g.4
Wśród funkcji gminy należy zwrócić uwagę na dwie podstawowe, a mianowicie jej
służebny charakter wobec swoich mieszkańców oraz strategiczną rolę w stymulowaniu
rozwoju lokalnego. Funkcja służebna gminy wyraża się przede wszystkim
skoncentrowaniem jej działań wokół świadczenia usług publicznych tak w interesie
prywatnym jej mieszkańców jak i ogólnym interesie społecznym całej wspólnoty. Władze
gminne, realizując zadania publiczne leżące w ich gestii, winny mieć na uwadze dwa
aspekty, przez pryzmat których będzie można ocenić ich skuteczność i efektywność –
z jednej strony będzie to aspekt obiektywny, wyrażający się zachowaniem legalizmu,
celowości, rzetelności czy gospodarności przy wykonywaniu swoich obowiązków, z drugiej
zaś – będzie to aspekt subiektywny, rozumiany jako jakość świadczonych usług oraz
wyjście naprzeciw oczekiwaniom ich beneficjentów. Dlatego też drugi z tych elementów –
będący zobowiązaniem bynajmniej nie wynikającym z przepisów prawa – staje się w chwili
obecnej coraz bardziej ważnym obszarem zainteresowań menedżerów publicznych.
Szczególne znaczenie ma tutaj przede wszystkim podporządkowanie działania gminy
dostarczaniu usług mieszkańcom, traktowanie mieszkańców jako pełnoprawnych klientów
mających prawo domagać się usług o jak najwyższym standardzie oraz dążenie do pełnego
rozpoznania potrzeb społecznych. Nie bez znaczenia jest tutaj również gotowość poddania
ocenie społecznej jakości oferowanej administracji lokalnej, co najczęściej jest nie
do przyjęcia dla zwolenników weberowskiej filozofii biurokracji. Ten raport jest dowodem
nowoczesnego podejścia przez władze samorządowe Jaworza do współczesnej administracji
publicznej.

3
4
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Obok funkcji świadczącej z biegiem lat znaczenia nabrała zarządzająca funkcja
administracji – rozumiana jako odpowiedzialność władz publicznych za długookresowe
planowanie strategiczne oraz podejmowanie działań i interwencji w procesach zarządzania
rozwojem lokalnym w wymiarze społecznym i gospodarczym. W tym zakresie
administracja winna poszukiwać nowych rozwiązań w różnych sferach życia lokalnego,
mając na uwadze takie wyzwania jak potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy, a co za tym
idzie redukcji bezrobocia, podnoszenie jakości życia w gminie i jej bezpośrednim otoczeniu
czy wreszcie racjonalizacja gospodarowania finansami publicznymi wyrażająca się
w pierwszym rzędzie poszukiwaniem nowych źródeł dochodów budżetu gminnego.5
Rok 2018 był okresem szczególnym, jako że w dniu 16 listopada zakończyła swoją
pracę Rada Gminy Jaworze VII kadencji, wybrana w 2014r. Podobnie w tym samym dniu
wygasła kadencja wójta, który wybrany został w dniu 16 listopada 2014 roku, lecz na mocy
przepisu art. 29 u.s.g. in initio pełnił on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez
nowo wybranego. Wybory organów samorządu gminy ósmej kadencji odbyły się w dniu
21 października 2018 roku, zaś pierwsza sesja nowej Rady Gminy Jaworze miała miejsce
w czwartek, 22 listopada 2018 roku, w którym urząd objął również nowo wybrany wójt –
autor niniejszego opracowania.
W siódmej kadencji władz samorządowych Gminy Jaworze mandat radnej albo
radnego sprawowali:




5

członkowie Klubu Radnych „Nasz Dom Jaworze”: Mieczysław Brzezicki,
przewodniczący Rady Gminy Jaworze, radny okręgu nr 4, Zygmunt Podkówka,
wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze, radny okręgu nr 10, Janina Holeksa,
przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych, radna okręgu nr 2,
Jerzy Ryrych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny okręgu nr 3, Roman
Urbaś, radny okręgu nr 7, Michał Hanus, radny okręgu nr 8, Katarzyna
Dyaczyńska, przewodnicząca Klubu, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, radna okręgu nr 15 oraz pozostający w koalicji z tym klubem radny
Jan Bożek, przewodniczący Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami,
radny okręgu nr 1;
członkowie Klubu Radnych „Jaworze Zdrój”, który popierał w wyborach wójta
sprawującego urząd w latach 2014-2018: Zbigniew Putek, wiceprzewodniczący
Rady Gminy Jaworze, przewodniczący Klubu, radny okręgu nr 5, Krzysztof
Kleszcz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury, radny okręgu
nr 6, Edward Podstawny, radny okręgu nr 9, Krystyna Szczypka,
przewodnicząca doraźnej Komisji Uzdrowiskowej, radna okręgu nr 11, Jan
Bathelt, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, radny
okręgu nr 12, Roman Kruczek, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny okręgu nr 13, Paweł Lorek,
radny okręgu nr 14.

Tamże.
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W ósmej kadencji władz samorządowych Gminy Jaworze mandat radnej albo
radnego sprawują:




















Jan BOŻEK – radny okręgu nr 1, wybrany większością 53,1% z listy KWW
Człowiek i Rodzina, członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska;
Jadwiga ZABILSKA – radna okręgu nr 2, wybrana większością 59,3% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, członkini połączonych Komisji Gospodarki i
Infrastruktury oraz Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami;
Agnieszka KUKLA – radna okręgu nr 3, wybrana większością 54,8% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członkini połączonych Komisji Samorządu
i Spraw Lokalnych oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, członkini Komisji
Rewizyjnej, opiekunka Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze;
Magdalena KRZEMIEŃ – radna okręgu nr 4, wybrana większością 55% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej, członkini połączonych Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych oraz
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej;
Zbigniew PUTEK – radny okręgu nr 5, wybrany większością 58,5% z listy KWW
Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, przewodniczący Rady Gminy
Jaworze, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz połączonych Komisji
Gospodarki
i Infrastruktury
oraz
Komisji
Mienia
i
Gospodarki
Nieruchomościami;
Krzysztof KLESZCZ – radny okręgu nr 6, wybrany z listy KWW Radosława
Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze” bez głosowania (był jedynym kandydatem),
przewodniczący połączonych Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji
Mienia i Gospodarki Nieruchomościami, członek Komisji Budżetu i Finansów;
Tomasz GWÓŹDŹ – radny okręgu nr 7, wybrany większością 80,1% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodniczący
połączonych Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych oraz Komisji Zdrowia i
Polityki Społecznej, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
Piotr FILIPKOWSKI – radny okręgu nr 8, wybrany większością 52,4% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji, przedstawiciel Rady Gminy Jaworze w Społecznej Radzie Ochrony i
Odnowy Zabytków;
Edward PODSTAWNY – radny okręgu nr 9, wybrany większością 59,3% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, przewodniczący
połączonych Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych oraz Komisji Zdrowia i
Polityki Społecznej, członek Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący – Senior Rady
Gminy Jaworze;
Dorota MAMORSKA – radna okręgu nr 10, wybrany większością 69,8% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów, członkini połączonych Komisji Samorządu i Spraw
Lokalnych oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej;
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Agnieszka NIEBORAK – radna okręgu nr 11, wybrany większością 79,7% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Jaworze, członkini połączonych Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz
Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami, a także członkini połączonych
Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych oraz Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej;
Jan BATHELT – radny okręgu nr 12, wybrany z listy KWW Radosława
Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze” bez głosowania (był jedynym kandydatem),
przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów;
Roman KRUCZEK – radny okręgu nr 13, wybrany większością 73,5% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jaworze, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska;
Tomasz JURCZYK – radny okręgu nr 14, wybrany większością 87,5% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej, członek połączonych Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych
oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej;
Sławomir TOMALA – radny okręgu nr 15, wybrany większością 77,9% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodniczący
Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Mienia i Gospodarki
Nieruchomościami, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wójtem Gminy Jaworze został wybrany w pierwszej turze dotychczas sprawujący
ten urząd Radosław G. OSTAŁKIEWICZ.
Do właściwości Rady Gminy Jaworze, zgodnie z art. 18 u.s.g., należą wszystkie
sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej –
w szczególności są to na zasadach wyłączności:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym
budżetu – na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy (tylko na wniosek wójta), rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, a także rozpatrywanie raportu o stanie
gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum
zaufania z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych, a także przyjmowanie programów w trybie
określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im
składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych
na realizację zadań przez te jednostki,
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8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu, dotyczących: (a) zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej; (b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przez wójta, (c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do
tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych, (d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, (e) zobowiązań
w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę
ustalaną corocznie przez radę gminy, (f) tworzenia i przystępowania do spółek
i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, (g) określania zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, (h) tworzenia, likwidacji
i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, (i) ustalania maksymalnej
wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2
i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, jak również podejmowanie uchwał
w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia
o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
15) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów,
oraz stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
W oparciu o przepis art. 21 u.s.g. Rada Gminy Jaworze ze swojego grona może
powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania
oraz skład osobowy. Komisje te podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz
sprawozdania z działalności.
Zgodnie z obowiązującym na dzień przygotowania niniejszego Raportu Statutem
Gminy Jaworze Rada może powołać komisje stałe, które pełnią (1) nadzór nad realizacją
zadań w zakresie spraw, do których komisja została powołana, (2) wstępne rozpatrywanie
skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady w zakresie kompetencji
komisji, (3) opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przekazanych komisji przez Radę
oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i mieszkańców Gminy w zakresie
kompetencji komisji, (4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie
projektów uchwał Rady, (5) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie
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kompetencji komisji oraz (6) opiniowanie projektu budżetu Gminy oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za rok poprzedni.
Rada może powołać następujące komisje stałe: (1) Komisję Budżetu i Finansów,
(2) Komisję Gospodarki i Infrastruktury, (3) Komisję Mienia i Gospodarki
Nieruchomościami, (4) Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, (5) Komisję Samorządu
i Spraw Lokalnych i (6) Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych.
W ósmej kadencji Rada Gminy Jaworze powołała następujące komisje:
1)
2)
3)
4)

Komisję Rewizyjną – w oparciu o przepisy u.s.g.,
Komisję Skarg Wniosków i Petycji – w oparciu o przepisy u.s.g.,
Komisję Budżetu i Finansów – w oparciu o § 57 Statutu Gminy Jaworze,
połączone Komisję Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisję Mienia i Gospodarki
Nieruchomościami – w oparciu o § 57 Statutu Gminy Jaworze,
5) Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska – w oparciu o § 57 Statutu Gminy Jaworze,
6) połączone Komisję Samorządu i Spraw Lokalnych oraz Komisję Zdrowia i Polityki
Społecznej – w oparciu o § 57 Statutu Gminy Jaworze.
Zgodnie z przepisem art. 18a u.s.g. Rada Gminy Jaworze kontroluje działalność wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy – w tym celu
powołuje Komisję Rewizyjną, której przewodniczącą została radna Magdalena Krzemień.
Zgodnie z ww. przepisem w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego oraz
wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie
budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium wójtowi, który podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez
radę
Z kolei na podstawie przepisu art. 18b u.s.g. Rada Gminy Jaworze rozpatruje skargi
na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje
składane przez obywateli – w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,
której przewodniczącą została radna Jadwiga Zabilska. W skład komisji skarg, wniosków
i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych
pełniących funkcje przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze.
Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.
Mając na uwadze zapisy Statutu Gminy Jaworze, przedmiotem działania Komisji
Budżetu i Finansów są sprawy z zakresu budżetu i finansów, w tym: (1) pozyskiwanie
środków zewnętrznych, (2) podatki i opłaty, (3) zaciąganie długoterminowych pożyczek,
(4) zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę, (5) procedury uchwalania budżetu,
(6) sprawozdania z działalności finansowej Gminy, (7) inne sprawy, w których wymagana
jest opinia Komisji.
Do zadań Komisji Gospodarki i Infrastruktury należą sprawy z zakresu
inwestycji, infrastruktury i planowania przestrzennego, a w szczególności: (1) planowanie
i realizacja inwestycji gminnych, (2) infrastruktura drogowa oraz organizacja ruchu
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drogowego, (3) ład i zagospodarowanie przestrzenne, (4) wodociągi, zaopatrzenie w wodę,
gaz, energię elektryczną i cieplną, (5) gminne targowiska i hale targowe, (6) cmentarze
gminne, (7) transport zbiorowy i komunikacja, (8) sprawy związane z gospodarką
komunalną, (9) sprawy związane z rozwojem infrastruktury gminnej, (10) opracowywanie
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, (11) opracowywanie planów strategii
rozwoju Gminy, (12) działalność gminnych spółek prawa handlowego, (13) wnioski
koncesyjne dotyczące eksploatacji złóż i kopalin, (14) sprawy związane z bezpieczeństwem
drogowym i zwalczaniem klęsk żywiołowych, ochroną przeciwpowodziową i ochroną
przeciwpożarową, (15) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
(16) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji.
Z kolei Komisja Mienia i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się sprawami
z zakresu mienia komunalnego, lokali gminnych oraz gospodarki nieruchomościami,
a w szczególności: (1) nadawanie lub zmiana nazw ulic i placów, (2) sprawy pomników
i umieszczania tablic pamiątkowych, (3) skreślenie lub wpisanie obiektu do rejestru
zabytków, (4) współdziałanie w zakresie gospodarki zasobami lokali mieszkalnych
i użytkowych, (5) współdziałanie w zakresie gospodarowania gruntami, f) plany inwestycji
i remontów dotyczących mienia komunalnego, (6) sprawy komunalizacji mienia Skarbu
Państwa, (7) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozpatruje sprawy z zakresu rolnictwa,
ochrony środowiska, ekologii oraz kanalizacji, a w szczególności: (1) sprawy inwestycji
proekologicznych, (2) współdziałanie w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców,
(3) kwestie działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska,
(4) gospodarka wodna, (5) utrzymanie terenów zielonych - zieleń gminna i zadrzewienia,
(6) rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, (7) kanalizacja sanitarna w gminie Jaworze,
(8) usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, (9) utrzymanie czystości i porządku
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
(10) współdziałanie w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska i Lokalnej Grupy
Rybackiej Bielska Kraina, (11) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych
w działalności Komisji.
W ramach właściwości Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych znajdują się
sprawy z zakresu funkcjonowania samorządu, współpracy lokalnej i zagranicznej,
bezpieczeństwa i oświaty, a w szczególności: (1) wewnętrzny ustrój gminy (statut) oraz
związków gmin, (2) działalność stowarzyszeń działających na terenie Gminy – w tym
program współpracy z organizacjami pozarządowymi, (3) wybór kandydatów na ławników,
(4) wnioski o rozwiązanie z radnym umowy o pracę, (5) współpraca ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw, (6) współdziałanie w zakresie zwalczania zjawisk
patologii społecznej, (7) współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną i innymi instytucjami
w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, (8) sprawy edukacji publicznej,
w tym funkcjonowanie systemu oświaty, (9) funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy,
(10) współdziałanie w zakresie rozwoju i promocji Gminy, (11) współdziałanie w zakresie
upowszechniania kultury, (12) działalność kulturalna oraz inicjowanie przedsięwzięć
kulturalnych, (13) rekreacja, sport i turystyka, (14) współdziałanie ze związkami twórczymi,
stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz samorządami lokalnymi, (15) sprawy
z zakresu przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury, sztuki, kultury fizycznej oraz
oświaty i nauki, (16) rozpatrywanie kandydatur do nagród i odznaczeń lokalnych,
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regionalnych etc. – w tym do medalu Zasłużony dla rozwoju Jaworza, (17) sprawy dotyczące
nadawania honorowego obywatelstwa Gminy, (18) projektu budżetu Gminy w zakresie
zadań ujętych w działalności Komisji
Do zadań Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych należą sprawy z zakresu zdrowia,
polityki społecznej, polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, a w szczególności:
(1) zdrowie, polityka społeczna, pomoc społeczna, bezrobocie, problematyka przydziału
środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków,
a także system dotacji na cele społeczne, (2) zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii,
(3) sprawy dotyczące patologii społecznych, (4) sprawy dotyczące liczby i zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
innych projektów uchwał wynikających z tej ustawy, (5) współdziałanie w zakresie
profilaktyki zdrowotnej, (6) sprawy dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej,
kontraktowania usług medycznych, praktyki lekarza rodzinnego, lecznictwa
uzdrowiskowego itp., (7) współdziałanie w zakresie zagadnień rehabilitacji osób
niepełnosprawnych (dążenie do wspólnego działania służby zdrowia, towarzystw
społecznych i całego społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych), (8) sprawy
dotyczące funkcjonowania aptek, (9) współdziałanie w zakresie utrzymania obiektów
przeznaczonych do świadczenia usług medycznych (remonty i inwestycje), (10) sprawy
dotyczące operatu uzdrowiskowego, audytu uzdrowiskowego oraz działalności
uzdrowiskowej, (11) współdziałanie z radami społecznymi zakładów służby zdrowia, których
organem założycielskim jest Gmina, (12) współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia,
(13) współdziałanie w sprawach dotyczących rodziny, (14) wspieranie osób starszych,
osamotnionych, rodzin niepełnych, rodzin zagrożonych patologią, rodzin dotkniętych
niepełnosprawnością, (15) współdziałanie przy tworzeniu świetlic środowiskowych,
(16) sprawy związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaworzu, (17) współdziałanie w zakresie pomocy społecznej ze stowarzyszeniami,
fundacjami, związkami zawodowymi, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami
publicznymi w zakresie spraw objętych przedmiotem działania Komisji, (18) sprawy
związane z problematyką warunków sanitarnych w Gminie, (19) projekt budżetu Gminy
w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji.
Dnia 21 marca 2019r. Rada Gminy Jaworze podjęła Uchwałę Nr V/53/2019 w sprawie
Statutu Gminy Jaworze, w drodze której połączono Komisję Gospodarki i Infrastruktury
oraz Komisję Mienia i Gospodarki Nieruchomościami oraz Komisję Samorządu i Spraw
Lokalnych oraz Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej, a także zmieniono ich nazwy. Tym
samym od 2019 roku w Radzie Gminy (poza komisjami ustawowymi) funkcjonują Komisja
Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju Lokalnego, Komisja Środowiska i Przestrzeni
Publicznej oraz Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego.
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1.3. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
Strategia rozwoju gminy przyjęta została przez Radę Gminy Jaworze w 2002 i była
aktualizowana poprzez różnego typu strategie i programy szczegółowe wciągu kolejnych
lat. Jednym z istotnych dokumentów, w oparciu o który gmina realizuje swoje zadania
natury strategicznej jest Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego oraz przyjęty na jego podstawie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla poszczególnych obszarów gminy.
W treści raportu zostaną poczynione odniesienia do poszczególnych dokumentów
szczegółowych określających poszczególne polityki publiczne rozwoju lokalnego.
Dokumenty te należy traktować w pierwszym rzędzie jako element dialogu społecznego,
uruchamianego w gminie przez jego władze samorządowe, które wymagają jednak stałego
rozszerzania ich treści i wprowadzania systematycznie modyfikacji oraz aktualizacji
ze względu na dynamikę zachodzących zmian w bliskim i dalekim otoczeniu gminy.
Dokumenty strategiczne pełnią istotną rolę w polityce lokalnej, a przede wszystkim
są podstawą wytyczania kierunków, celów i sposobów realizacji działań związanych
z procesami rozwoju endemicznego w wymiarze społecznym, ekonomicznym,
ekologicznym i kulturowym na rzecz podniesienia jakości życia w gminie oraz poziomu
świadczeń usług publicznych przez instytucje samorządowe. Należy podkreślić, że pełnią
kluczową rolę w procesach integracji europejskiej, w tym implementacji przedsięwzięć
związanych z wykorzystaniem środków funduszy europejskich na rzecz wdrożenia założeń
o charakterze strategicznym w wymiarze tak miękkim, jak i twardym.
1.4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LOKALNY
Rozwój gminy to wielopłaszczyznowy proces implikowania zmian w przestrzeni
oraz tkance społeczne, oparty głównie na programowaniu systematycznych działań
w konkretnym obszarze terytorialnym z jednoczesnym włączeniu doń wszystkich
zainteresowanych grup potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów i interesariuszy,
którego rezultaty przekładają się na realizację potrzeb społecznych oraz tworzenie wartości
dodanej w sferze publicznej.
Pierwszoplanową rolę w tym procesie odgrywają organy samorządu gminy, które
winny przyjmować w tym zakresie aktywną postawę począwszy od planowania
strategicznego, poprzez wdrażanie konkretnych projektów czy inwestycji, tłumacząc
i wyjaśniając ich istotę ludności miejscowej, a na ewaluacji ich wyników skończywszy.
Z tego powodu organy gminy muszą identyfikować podstawowe czynniki rozwoju
lokalnego, a z drugiej – uwzględniać w swych priorytetach polityk publicznych wszystkie
pola życia publicznego (tj. sferę gospodarczą, społeczną, środowiskową, kulturową, a także
polityczną).
W warunkach współczesnych jednak musi to się odbywać w ramach porządku
demokratycznego, tj. na zasadach partnerstwa i partycypacji społecznej przy wzięciu
pod uwagę interesów wszystkich grup społecznych w układzie lokalnym. Oznacza to, że
funkcja administracji publicznej w tym procesie nie charakteru władczego (kierowniczego),
ale koordynacyjny i profilujący.
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Rozwój lokalny jest niezwykle istotną kategorią współczesnego zarządzania w sferze
publicznej – szczególnie w warunkach integracji w ramach Unii Europejskiej. Jest on
ważnym elementem (a także celem) implementacji na szczeblu regionalnym polityki
spójności, strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że już końcem
dwudziestego wieku zauważono, że uaktywnia on mocne strony, wiedzę oraz energię
lokalnych społeczności, które chętnie podejmują aktywne działania na rzecz rozwoju
swojego miejsca zamieszkania oraz jakości swojego życia.
W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej to właśnie władze lokalne zostały
zidentyfikowane jako kluczowy podmiot ponoszący odpowiedzialność za inicjowanie
działań w obszarze polityki spójności – szczególnie tam, gdzie niezbędna jest aktywność
na poziomie najbliższym obywatela. Takim polem interwencji są na pewno procesy
zarządzania rozwojem lokalnym, na które składają się różnego rodzaju przedsięwzięcia
inwestycyjne i społeczne przyczyniające się do postępu cywilizacyjnego i konkurencyjność
społeczno-ekonomiczną danego obszaru przestrzennego oraz wpływające na preferowaną
jakość życia mieszkańców oraz poziom zaspokojenia ich potrzeb.
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ROZDZIAŁ 2:
DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY JAWORZE W VII KADENCJI
2.1. INFORMACJE OGÓLNE
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w dzisiejszym systemie ustrojowo-prawnym
samorządu terytorialnego zajmuje kluczową pozycję w procesie zarządzania strategicznego
gminą. Nie jest on jednak w tym zakresie „samotną wyspą”, gdyż musi korzystać ze wsparcia
merytorycznego pracowników urzędu, jako organu pomocniczego, oraz gminnych
jednostek organizacyjnych, a także z działań o charakterze stanowiącym i kontrolnym
ze strony radnych rady gminy, podejmujących decyzję na swoich sesjach oraz w ramach
prac poszczególnych komisji problemowych.
Wójt pełni funkcję organu wykonawczego gminy. Do zadań wójta należy
w szczególności:






przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
określanie sposobu wykonywania uchwał,
gospodarowanie mieniem komunalnym,
wykonywanie budżetu,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2.2. WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY GMINY JAWORZE
Wg załącznika Nr 2.2a (wykaz uchwał) i Nr 2.2b (wykaz zarządzeń).
2.3. UDZIAŁ W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH
Przynależność gminy Jaworze do związków gminnych, powiatowo-gminnych itp.,
euroregionów, stowarzyszeń itp.








Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Gminy
Jaworze z dnia 20 grudnia 2016r.,
Śląski Związek Gmin i Powiatów – Uchwała Nr XL/217/2002 Rady Gminy Jaworze
z dnia 24 stycznia 2002r.,
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA (Euroregion Śląsk
Cieszyński) – Uchwała Nr XXXVIII/252/98 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 lutego
1998r.,
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej - Uchwała
Nr XV/126/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 kwietnia 2012r.,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Bielska Kraina - Uchwała
Nr XXVII/235/09 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 września 2009r.,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska - Uchwała Nr XVII/156/08
Rady Gminy Jaworze z dnia 24 czerwca 2008r.
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Tabela 2.3.1. Składki członkowskie

Beskidzki Związek
Powiatowo-Gminny
Śląski Związek Gmin
i Powiatów
Stowarzyszenie Rozwoju
i Współpracy Regionalnej
OLZA
Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych
Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Rybacka pod nazwą
Bielska Kraina
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Ziemia
Bielska

2018
2017
30.000,00 30.000,00

2016

2015

2014

-

-

-

3 164,04

3 144,24

2 820,40

2 792,00

2 753,20

10 067,00

10 004,00

9 871,00

9 772,00

9 636,00

7 560,00

7 560,00

7 560,00

7 560,00

7 480,00

15 000,00

12 000,00 12 000,00 12 000,00

15 000,00

10 576,50

10 470,00 10 470,00 10 470,00

9 783,00

STRONA 17

ROZDZIAŁ 3:
DEMOGRAFIA LOKALNA
Dane demograficzne (wg danych dostarczonych przez Urząd Stanu Cywilnego)
w gminie Jaworze w latach 2014-2018 przedstawiają poniższe tabele i wykresy.
Tabela 3.1. Stan ludności w Jaworzu w latach 2014-2018
Rok
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem:

2014
3 259
3 496
6 755

2015
3 293
3 519
6 812

2016
3 322
3 520
6 842

2017
3 320
3 559
6 879

2018
3 347
3 581
6 928

Wykres 3.1. Stan ludności w Jaworzu w podziale na płeć (2014-2018)
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Wykres 3.2. Trend zmian liczby mieszkańców Jaworza w latach 2014-2018
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Tabela 3.2. Zameldowania i wymeldowania na terenie Jaworza w latach 2014-2018

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Liczba zameldowań na pobyt
stały osób przybyłych spoza
gminy

145

152

123

134

143

Liczba wymeldowań z pobytu
stałego

120

107

94

112

100

Tabela 3.3. Liczba zawartych małżeństw na terenie gminy Jaworze (2014-2018)

2014

2015

2016

2017

2018

22

25

18

24

20

0

3

12

13

20

Liczba małżeństw zawartych na podstawie
art. 1 § 2 i 3 KRiO (tzw. ślub konkordatowy)

22

39

49

60

76

OGÓŁEM:

44

67

79

97

116

Rok
Liczba małżeństw zawartych przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego
w USC
Liczba małżeństw zawartych przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego poza
USC (tzw. ślub w plenerze)
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Tabela 3.4. Imiona wg popularności w Jaworzu (2014-2018)
Rok
urodzenia

2014

2015

2016

2017

2018

Chłopcy

Kacper,
Jan

Jakub

Filip

Leon

Jan,
Maksymilian

Dziewczynki

Alicja,
Nadia

Julia, Zuzanna,
Milena, Lena
Jagoda,
Antonina

Zofia

Zofia,
Karolina,
Julia,
Emilia

Zuzanna,
Laura,
Amelia

Tabela 3.5. Wykaz rzadkich imion nadawanych dzieciom zamieszkałym
na terenie gminy Jaworze w latach 2014-2018
Rok
urodzenia

2014

2015

2016

2017

Chłopcy

Bazyli,
Lubomir

Leonardo,
Tobiasz

Jeremi

Iwo,
Karim

Dziewczynki

Arianna,
Vanessa

Jessica,

Tola,
Zoja

Jowita,
Mia

2018
Amadeusz,
Florian,
Roman
Julita,
Melania,
Susan

Tabela 3.6. Najpopularniejsze imiona wśród mieszkańców Jaworza
Imiona męskie
Piotr
Jan
Andrzej
Paweł

Liczba
150
131
87
89

Imiona żeńskie
Anna
Ewa
Katarzyna
Maria

Liczba
210
114
111
107

Tabela 3.7. Liczba urodzeń wśród mieszkańców gminy Jaworze w latach 2014-2018
Rok
urodzenia

2014

2015

2016

2017

2018

Mężczyźni

27

45

37

42

32

Kobiety

37

29

30

40

31

Ogółem

64

74

67

82

63
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Wykres 3.3. Krzywe urodzeń z rozbiciem na poszczególne miesiące (2014-2018)
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Tabela 3.8. Liczba zgonów wśród mieszkańców gminy Jaworze (2014-2018)
Rok zgonu
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem

2014
36
24
60

2015
30
28
58

2016
25
38
63

2017
38
30
68

2018
32
29
61
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Wykres 3.4. Krzywe zgonów z rozbiciem na poszczególne miesiące (2014-2018)
12
10
8
6
4
2
0

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

Urząd Stanu Cywilnego w Jaworzu co roku organizuje jubileusz „Złotych
Godów” dla małżonków, którzy przeżyli ze sobą 50 lat. Medal za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat
w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960
o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń
państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 25). Przyznawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Tabela 3.9. Liczba par, którym przyznano ww. medale (2014-2018)
Rok jubileuszu

Liczba par

2014
2015
2016
2017
2018

10
12
16
16
18
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ROZDZIAŁ 4:
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
4.1. AKTUALNOŚĆ PRAWA MIEJSCOWEGO DOT. POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Zagospodarowanie przestrzenne można najprościej zdefiniować jako
zagospodarowanie terenu w jego obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym lub
przeznaczeniu społeczno-gospodarczym. W Gminie Jaworze podstawowymi dokumentami
w zakresie polityki przestrzennej są:


Uchwała Nr XXXI/287/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 11 lutego 2014r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Bielską,
Niecałą i granicami z gminą Jasienica oraz miastem Bielsko-Biała,



Uchwała Nr XXIX/257/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2013r,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową,
Cisową oraz granicą z gminą Jasienica,



Uchwała Nr XXV/228/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy
Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Słoneczną,
Wrzosową, Cisową oraz granicami: z miastem Bielsko – Biała, gminami
Jasienica i Brenna z wyłączeniem obszaru Lasów Państwowych oraz terenów
położonych powyżej mostu na potoku Jasionka,



Rozporządzenie Nr 10/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16 czerwca 1998r.
w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego,



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jaworze uchwalone Uchwalą Nr XXXII/179/01 Rady Gminy Jaworze
z dnia 19 lipca 2001r. (zmienione uchwałą Nr XI/104/07 Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 listopada 2007r.).

Rada Gminy Jaworze w dniu 9 października 2018r. Uchwałą Nr XLIV/334/2018
ws. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze stwierdziła
potrzebę aktualizacji i dostosowania obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze, przyjętego uchwałą Rady Gminy
Jaworze Nr XXXII/179/01 z dnia 19 lipca 2001 r. i zmienionego w zakresie lokalizacji centrum
balneorekreacyjnego w Jaworzu w rejonie ul. Folwarcznej oraz lokalizacji zbiornika
retencyjnego w Jaworzu Nałężu, uchwałą Rady Gminy Jaworze Nr XI/104/07 z dnia 10
listopada 2007 r., do przepisów ustawowych poprzez sporządzenie nowej edycji studium.
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Jednocześnie tą samą uchwałą rada rozstrzygnęła, że wszystkie obowiązujące
obecnie plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze Gminy Jaworze
zachowują w całości swą aktualność.
Gmina Jaworze podejmowała w poprzednich latach również działania związane
z planami miejscowymi gmin ościennych:








w roku 2014 zaopiniowano pozytywnie projekt studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica,
w roku 2014 pozytywnie zaopiniowano projekt zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielsko-Biała,
w roku 2016 pozytywnie zaopiniowano projekt studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna,
w roku 2017 pozytywnie zaopiniowano projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsko-Biała,
w roku 2017 pozytywnie zaopiniowano projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectw Grodziec i Biery,
w roku 2018 pozytywnie zaopiniowano zmianę studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica,
w roku 2018 pozytywnie zaopiniowano zmianę studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i studium Miasta Bielsko-Biała.

W ciągu całego roku Gmina wydaje wypisy i wyrysy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, których liczba w latach 2014-2018 kształtowała się
w następujący sposób:





2015r. – 109 wypisy i wyrysy,
2016r. – 187 wypisy i wyrysy,
2017r. – 192 wypisy i wyrysy,
2018r. – 243 wypisy i wyrysy.

4.2. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
Lokalny Program Rewitalizacji został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/276/2018 Rady
Gminy Jaworze z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Jaworze na lata 2017-2023.
Lokalny Program Rewitalizacji jest zasadniczym dokumentem służącym
zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji w Gminie Jaworze. Ma on charakter strategii,
w której dokonuje się wskazania obszaru rewitalizacji, pogłębionej diagnozy stanu obszaru
rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania służące osiągnięciu – także opisanej w LPR
– wizji stanu obszaru po rewitalizacji. Służy również koordynacji działań rewitalizacyjnych
z szeregiem innych dokumentów gminnych, wywołując szerokie skutki.
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Obszar rewitalizacji, w którym prowadzone będą działania wynikające z Lokalnego
Programu Rewitalizacji, charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk
oraz posiada istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego Gminy Jaworze. Został wyodrębniony
z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie diagnozy sporządzonej na potrzeby
zidentyfikowania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy.
Obszar nr 1 znajduje się w środkowej części Gminy. Zajmuje on powierzchnię 305,73
ha, co stanowi 14,48% powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 2065 osób, co stanowi
29,30% ogółu mieszkańców. Granica obszaru pokrywa się na południu z granicą lasu,
następnie biegnie na północ, wzdłuż Szerokiego Potoku do ul. Zawilcowej, Turystycznej
i ulicą Zaciszną do granicy zabudowań na skraju pola, następnie wzdłuż Potoku Pelchrim,
po czym skręca na wschód i przebiega ulicami: Folwarczną, Pod Harendą, Kolonią Dolną,
Sielską, Pagórkową, Koralową, a następnie wzdłuż potoku do ul. Podgórskiej. Obszar ten
pełni funkcję centralną gminy. Cechuje się on występowaniem licznych placówek
handlowych, usługowych, bogatą infrastrukturą mieszkaniową, komunikacyjną
i turystyczną (hotele i pensjonaty dla turystów, parkingi, przystanki autobusowe, place
zabaw dla dzieci, punkty informacji turystycznej). Mają tu swoje siedziby różne instytucje
i organizacje, m.in.: Urząd Gminy, Ochotnicza Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia, Beskidzki
Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, szkoła podstawowa wraz z wielofunkcyjnym obiektem
sportowym, przedszkole, parafie: rzymskokatolicka i ewangelicko-augsburska
z zabytkowymi cmentarzami, galeria sztuki, prezentująca dzieła lokalnych twórców, czy
Sala „Pod Goruszką”, w której odbywają się sesje Rady Gminy Jaworze oraz większość
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spotkań społeczno-kulturalnych. W opisywanym obszarze znajduje się wiele obiektów
zabytkowych, jak: pałac klasycystyczny, będący siedzibą młodzieżowego ośrodka
wychowawczego, park zdrojowy z nowo wybudowaną tężnią solankową, zabudowa
pałacowa (dawny folwark), kościół parafialny, czy amfiteatr, w którym obecnie odbywają
się imprezy kulturalne.
Obszar nr 2 zlokalizowany jest w zachodniej części gminy. Zajmuje powierzchnię
216,71 ha, co stanowi 10,26% powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 1994 osoby,
co stanowi 28,30% ogółu mieszkańców. Na wschodzie i południu granica obszaru pokrywa
się z granicą gminy, a na zachodzie z Obszarem nr 1, po czym biegnie na wschód wzdłuż
ul. Pagórkowej i drogami polnymi do wschodniej granicy gminy. Obszar ten cechuje się
występowaniem zabudowy rozproszonej, głównie jednorodzinnej. Powstała ona przez
zabudowę terenów rolnych. Nierzadko są to bardzo okazałe wille, czy pensjonaty. Znajduje
się tu gimnazjum, przedszkole oraz Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej.
Obszar nr 3 obejmuje północną części gminy. Zajmuje powierzchnię 295,89 ha,
co stanowi 14,01% powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 1818 osób, co stanowi
25,80% ogółu mieszkańców. Północna i wschodnia granica obszaru pokrywa się z granicą
gminy. Od południa obszar graniczy z Obszarem nr 1, a od Obszaru nr 4 oddziela go potok.
Obszar ten ma charakter rolniczo-usługowy. Prawie połowę powierzchni tego obszaru
stanowią pola uprawne. Przez północną część obszaru przebiega była droga przelotowa
między Bielskiem a Cieszynem. Wzdłuż niej zlokalizowanych jest wiele punktów
usługowych, oferujących głównie części samochodowe, stacje benzynowe, stacje kontroli
pojazdów, Urząd Pocztowy, a także kilka sklepów wielkopowierzchniowych.
Obszar nr 4 zlokalizowany jest w zachodniej części gminy. Zajmuje powierzchnię
222,77 ha, co stanowi 10,55% powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 1170 osób,
co stanowi 16,60% ogółu mieszkańców. Zachodnia i północna część obszaru pokrywa się
z granicą gminy, wschodnia z Obszarem nr 1, a południowa z granicą lasu. Północna część
obszaru ma charakter usługowo-przemysłowy – znajduje się tu zakład produkujący znicze,
bazy: firmy transportowej oraz firmy odbierającej śmieci (bez Punktu Selektywnej Zbiórki),
market oraz Instytut Zootechniki. Południowa część natomiast, ze względu na bliskość
terenów leśnych i panujący tu specyficzny mikroklimat, ma charakter turystyczny –
znajduje się tu szlak pieszy na Błatnią, boisko piłkarskie, siłownia zewnętrzna oraz wiele
gospodarstw agroturystycznych.
Obszar nr 5 zlokalizowany jest w południowej części gminy. Jest to największy
obszar, zajmujący prawie połowę powierzchni gminy – 50,71%, czyli 1070,94 ha i nie jest
w ogóle zamieszkany. Są to tereny górzyste, porośnięte lasem.
W celu dokonania delimitacji obszaru zdegradowanego przyjęto metodę polegającą
na obliczaniu wybranych i dostępnych wskaźników dla poszczególnych jednostek
urbanistycznych pozwalających na analizę i porównanie negatywnych zjawisk w
poszczególnych sferach, takich jak: sfera społeczna, gospodarcza, techniczna oraz
przestrzenno-funkcjonalna.
Dane przedstawione poniżej odnoszą się do roku 2016.
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W związku z tym, iż na etapie projektowania obszarów zastosowano odpowiednie
kryteria powierzchniowe i ludnościowe, proponowany obszar rewitalizacji pokrywa się
z obszarem zdegradowanym, czyli obszarem nr 1. Obejmuje on swym zasięgiem ścisłe
centrum gminy Jaworze, a szczegółowy opis został zamieszczony na początku opracowania.
Cele szczegółowe i kierunki działań rewitalizacyjnych to:
1.

Aktywizacja społeczna i zdrowotna oraz integracja międzypokoleniowa
społeczności obszaru rewitalizacji:
 działania włączające mieszkańców obszaru rewitalizacji do aktywności całej
gminy, aktywizacja wszystkich grup pokoleniowych,
 opieka i ułatwienia dla starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem
lokalnych zasobów na obszarze rewitalizacji,
 przygotowanie i udostępnienie miejsca i usług aktywności mieszkańców,
 poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych dla osób starszych i o złym
stanie zdrowia;
2. Podniesienie poziomu przedsiębiorczości w ww. obszarze z wykorzystaniem
głównych kierunków rozwoju gminy:
 wspieranie i promocja rozwoju funkcji uzdrowiskowych, turystycznych
i rekreacyjnych obszaru oraz ułatwienia i zachęty inwestowania w obszarze,
 aktywizacja zawodowa mieszkańców;
3. Podniesienie jakości zabudowy i przestrzeni w obszarze rewitalizacji dla lepszej
jakości życia i gospodarowania w obszarze:
 ułatwienia dla ruchu pieszego i rowerowego w obszarze,
 modernizacja i podniesienie standardów budynków na terenie obszaru,
ułatwiające stosowanie czystych technologii,
 podniesienie, jakości przestrzeni publicznych oraz ich wykorzystanie dla
aktywizacji mieszkańców,
 lepszej jakości mieszkania socjalne,
 edukacja ekologiczna i działania na rzecz środowiska naturalnego.
4. Działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej
mieszkańców i przedsiębiorców na terenie obszaru rewitalizacji – szczególnie
w kontekście wizerunku gminy uzdrowiskowej, w tym:
 działania organizacji pozarządowych, skierowanych na aktywizację
społeczną mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 poszerzanie dostępu do usług świadczonych na rzecz poprawy drobnej
działalności handlowo-usługowej w branży turystycznej, rekreacyjnej
i uzdrowiskowej na terenie gminy,
 projekty w zakresie aktywizacji zawodowej, prowadzone w ramach działań
GOPS oraz Urzędu Gminy, skierowane szczególnie do osób długotrwale
bezrobotnych,
 działania związane z promocją leczenia w oparciu o naturalne zasoby.
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ROZDZIAŁ 5:
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
5.1. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE JAWORZE
Zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze zostało
pierwotnie podzielone na trzy etapy:






I etap – obejmujący ulice: Średnią, Pagórkową wraz z przyległymi, ul. Wapienicką,
Podgórską wraz z przyległymi, ul. Chabrową, Zieloną, Różaną i Pelchrim,
ul. Tulipanową oraz Wypoczynkową, gdzie do podłączenia było ok. 298 posesji;
II etap – obejmujący ulice: Kolonię Dolną i Górną, Pagórkową, Ukrytą, Zdrowotną,
Wczasową, Wapienicką, ul. Rumiankową wraz z przyległymi, ul. Cyprysową oraz
Pod Młyńską Kępą. Do podłączenia było tam około 317 nieruchomości;
III etap – obejmuje ulice Cisową, Myśliwską wraz z przyległymi, Słoneczną,
Wrzosową, Jodłowa, Pogodną, część ul. Południowej, część ul. Leszczynowej
i Na Stoku, gdzie zaplanowanie podłączenie około 264 nieruchomości.

Realizacja ww. inwestycji przebiegała następująco:




prace związane z budową kanalizacji sanitarnej dla etapu I zostały zakończone
w sierpniu 2011 roku i polegały na budowie 12 km sieci wraz z sięgaczami;
prace związane z budową kanalizacji sanitarnej dla etapu II zostały zakończone
w kwietniu 2013 r.; w jego ramach zostało wybudowanych około 13 km sieci;
prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej etap III rejon ul.
Myśliwskiej, Cisowej wraz z przyległymi oraz rejon ul. Leszczynowej i ul.
Południowej zostały zakończone w grudniu 2013 r., a w całym etapie zostało
wykonane około 13 km sieci wraz z przyłączami.

Realizowane zadania inwestycyjne dla etapu I-III zostały całościowo zakończone.
Wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające zakończenie kontraktu etap I do etap III
zarówno do administratora sieci AQUA S.A. jaki i do Nadzoru Budowlanego zostały złożone.
Uzyskano pozwolenia na użytkowanie dla projektów na „Budowę kanalizacji sanitarnej
w Gminie Jaworze Etap I, Etap II, Etap III” (data dokumentu 12.03.2014 r.). Wybudowano ok.
38 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Wybudowane kanały oddano do administrowania i eksploatacji spółce komunalnej
AQUA S.A z siedzibą w Bielsku-Białej
Gmina Jaworze w 2014 r. uzyskała dodatkowe dofinansowanie i możliwość
rozszerzenia zakresu rzeczowego o kolejne dwa etapy (etap IV i etap V) pozwalające
skanalizować obszary nieujęte w trzech poprzednich etapach:




IV etap zakładał budowę sieci w rejonie ul. Borsuczej, Cieszyńskiej, Cisowej,
Jaskółczej, Leszczynowej, Myśliwskiej, Pałacowej, Pięknej, Słonecznej, Turystycznej,
Zacisznej, Zdrojowej; do podłączenia zaplanowano tak ok. 120 nieruchomości,
V etap objął swym zasięgiem rejony ul. Olszynowej i ul. Bielskiej; do podłączenia
było ok. 86 nieruchomości.
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Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko Gmina Jaworze rozszerzyła zakres rzeczowy powyższej umowy
miedzy innymi o zakup pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia
i utrzymywania wybudowanej w latach 2010-2015 kanalizacji sanitarnej. W związku z tym
w sierpniu 2015r. podpisano umowę na dostawę samochodu specjalistycznego
do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej.
Gmina Jaworze w 2015 r. uzyskała również dodatkowe środki na rozszerzenie
zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji o kolejny etap inwestycji (Etap VI) obszarów
nieujętych w pięciu poprzednich etapach oraz niewyposażonych w zbiorczy system
kanalizacji sanitarnej, tj. rejon ul. Bielskiej – strona północna. Roboty budowlane były
prowadzone w rejonie ul. Cedrowej, Lipowej, Agrestowej, Kasztanowej, a do podłączenia
przewidziano ok. 60 budynków.
W listopadzie 2015 roku gmina realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie Jaworze”. W ramach prowadzonego przedsięwzięcia zostało wykonane
w sumie 53,75 km sieci. Wynikiem realizacji niniejszej inwestycji będzie możliwość
podłączenia do nowo wybudowanej sieci sanitarnej ok. 1145 budynków, a w rezultacie
6794 RLM (równoważnej liczby mieszkańców).
Jako że zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Gmina Jaworze musiała
do końca czerwca 2016 r. potwierdzić w WFOŚiGW w Katowicach uzyskanie efektu
rzeczowego oraz założonego ekologicznego, Jednostka Realizująca Projekt na bieżąco
monitorowała liczbę budynków podłączanych do wybudowanej kanalizacji sanitarnej
dla wszystkich zrealizowanych etapów. Wszystkie zobowiązanie podjęte przez gminę
zostały dotrzymane.
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej przyczyniła się do zwiększenia ilości osób korzystających ze zbiorczych
systemów kanalizacji – po wybudowaniu sieci sanitarnej można powiedzieć, że ok. 97 %
obszaru Gminy Jaworze zostało skanalizowane.
Zrealizowana inwestycja na terenie Gminy Jaworze wpłynęła korzystnie na poprawę
jakości życia mieszkańców regionu, wpływając jednocześnie istotnie na poprawę walorów
środowiska, w tym krajobrazu. Kanalizacja sanitarna przyczyniła się do polepszenia jakości
wód i gruntów na terenie Jaworza. Dodatni wpływ tej inwestycji na środowisko widoczny
jest od trzech lat zarówno w ciekach powierzchniowych, jak i wodach gruntowych. Dzięki
wybudowanej kanalizacji sanitarnej znacznemu ograniczeniu uległy główne źródła
zanieczyszczeń wód, tj. niekontrolowany zrzut nieoczyszczonych ścieków socjalnobytowych pochodzących z zabudowy mieszkaniowej. Wyeliminowane w istotnym stopniu
zostały źródła zanieczyszczeń zarówno punktowych jak i obszarowych, wynikające przede
wszystkim z nieszczelności zbiorników bezodpływowych, jak i spływów powierzchniowych
z ulic czy pól uprawnych.
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5.2. INFRASTRUKTURA DROGOWA
Przez Jaworze przebiegają dwie drogi wojewódzkie (do końca 2018r. były to drogi
powiatowe), tj. ul. Bielska i Cieszyńska zbiegające się przy rondzie (administrowane przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach), cztery drogi powiatowe, tj. ul. Cisowa,
Słoneczna, Wapienicka i Zdrojowa (w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w BielskuBiałej) oraz sieć 71 km dróg gminnych znajdujących się w zarządzie Urzędu Gminy Jaworze.
Pozostałe drogi mają charakter albo wewnętrzny, albo prywatny.
Gmina Jaworze rokrocznie przeznacza spore kwoty z własnego budżetu na prace
modernizacyjne, remonty oraz utrzymanie dróg gminnych – w tym oświetlenie uliczne oraz
odśnieżanie i usuwanie śliskości w okresie zimowym. Przy niektórych z dróg wybudowano
także chodniki oraz posadowiono małą infrastrukturę. Znaczna większość dróg gminnych
ma nawierzchnię bitumiczną, nieliczne zaś są drogami utwardzonymi tłuczniem czy też
gruntowymi.
Tabela 5.2.1. Wydatki majątkowe na utrzymanie dróg w latach 2014-2018
LP.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.

RODZAJ INTERWENCJI PUBLICZNEJ
2014
Modernizacja dróg gminnych (ul. Brzozowa, Leszczynowa,
Kalwaria, Zagajnikowa, Cedrowa, Graniczna, Jaskółcza,
Lipowa, Groszkowa)
Modernizacja mostów gminnych (ul. Pałacowa, Panoramiczna)
Budowa miejsc postojowych przy Galerii na Zdrojowej
Budowa chodnika przy ul. Południowej (etap I)
Modernizacja odwodnienia – m.in. ul. Kwiatowej i Myśliwskiej
Przebudowa pobocza ul. Średniej
Łącznie:
2015
Modernizacja dróg gminnych (ul. Pagórkowa, Podgórska,
Morwowa, Na Stoku, Letniskowa)
Budowa chodnika przy ul. Południowej (etap II)
Modernizacja odwodnienia – ul. Zaciszna
Wykonanie dokumentacji projektowej – ul. Kalwaria, most
przy ul. Podgórskiej
Modernizacja rowu przydrożnego – ul. Podgórska
Łącznie:
2016
Modernizacja dróg gminnych (ul. Wypoczynkowa, Malwowa,
Jesionowa, Tulipanowa, Chabrowa, Południowa, Podgórska,
Pod Młyńską Kępą, Cyprysową, odwodnienie drogi –
ul. Koralowa, przepust pod drogą – ul. Olszynowa)
Prace modernizacyjne – ul. Podgórska
Łącznie:
2017
Modernizacja dróg gminnych (ul. Magnolii, Kolonia Dolna,
Cyprysowa, Widok, Szkolna, Południowa, kanalizacja

KWOTA

425 tysięcy zł
160 tysięcy zł
25 tysięcy zł
70 tysięcy zł
70 tysięcy zł
840 tysięcy zł
1,59 mln zł
275 tysięcy zł
70 tysięcy zł
45 tysięcy zł
100 tysięcy zł
50 tysięcy zł
540 tysięcy zł

550 tysięcy zł
30 tysięcy zł
580 tysięcy zł
730 tysięcy zł
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2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

deszczowa ul. Zacisznej i Kolonii Górnej oraz dokumentacja
projektowa modernizacji ścieżki rowerowej przy ul. Zacisznej,
a także budowa chodnika przy ul. Średniej w rejonie
Przedszkola nr 2 w Jaworzu
Prace modernizacyjne – ul. Podgórska (kontynuacja)
Modernizacja skrzyżowania ul. Podgórskiej z Morwową
Rozbudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka–Bielsko
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – budowa ronda
(dotacja dla Powiatu Bielskiego)
Łącznie:
2015
Modernizacja dróg gminnych (ul. Bratków, ul. Azaliowa,
ul. Skowronków, ul. Cyprysowa, ul. Pod Młyńską Kępą,
ul. Kolonia Górna, ul. Kwiatowa, ul. Podgórska, ul. Pagórkowa,
ul. Zdrojowa oraz wydatki na dokumentację mostu na ul.
Podgórskiej i parkingu przy ul. Wapienickiej
Budowa chodnika przy ul. Południowej (etap III)
Budowa aktywnych przejść dla pieszych
Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego (drogi)
Łącznie:
Razem w latach 2014-2018:

25 tysięcy zł
25 tysięcy zł
1,2 mln zł
~ 2 mln zł

930 tysięcy zł

50 tysięcy zł
85 tysięcy zł
455 tysięcy zł
1,56 mln zł
6,42 mln zł

Tabela 5.2.. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w latach 2014-2018
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RODZAJ INTERWENCJI PUBLICZNEJ
2014
Zimowe utrzymanie dróg
Zakup materiałów do remontów dróg
Naprawa wiat przystankowych
Remonty dróg gminnych
Remonty przepustów
Oznakowanie ulic
Pozostałe wydatki

KWOTA
25 tysięcy zł
40 tysięcy zł
5 tysięcy zł
115 tysięcy zł
5 tysięcy zł
20 tysięcy zł
20 tysięcy zł
Łącznie:

220 tysięcy zł

2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zimowe utrzymanie dróg
Zakup materiałów do remontów dróg
Naprawa wiat przystankowych
Remonty dróg gminnych
Remonty przepustów
Oznakowanie ulic
Pozostałe wydatki

145 tysięcy zł
35 tysięcy zł
5 tysięcy zł
80 tysięcy zł
15 tysięcy zł
25 tysięcy zł
25 tysięcy zł
Łącznie:

330 tysięcy zł

2016
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zimowe utrzymanie dróg
Zakup materiałów do remontów dróg
Naprawa wiat przystankowych
Remonty dróg gminnych
Remonty przepustów
Oznakowanie ulic
Pozostałe wydatki

65 tysięcy zł
10 tysięcy zł
5 tysięcy zł
60 tysięcy zł
30 tysięcy zł
20 tysięcy zł
55 tysięcy zł
Łącznie:

245 tysięcy zł

2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zimowe utrzymanie dróg
Zakup materiałów do remontów dróg
Naprawa wiat przystankowych
Remonty dróg gminnych
Remonty przepustów
Oznakowanie ulic
Pozostałe wydatki

85 tysięcy zł
10 tysięcy zł
10 tysięcy zł
55 tysięcy zł
15 tysięcy zł
70 tysięcy zł
Łącznie:

245 tysięcy zł

2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zimowe utrzymanie dróg
Zakup materiałów do remontów dróg
Naprawa wiat przystankowych
Remonty dróg gminnych
Remonty przepustów
Oznakowanie ulic
Pozostałe wydatki
Łącznie:
Razem w latach 2014-2018:

170 tysięcy zł
15 tysięcy zł
5 tysięcy zł
50 tysięcy zł
40 tysięcy zł
90 tysięcy zł
370 tysięcy zł
1,41 mln zł

5.3. DZIAŁALNOŚĆ REFERATU OBSŁUGI TECHNICZNO-GOSPODARCZEJ UG
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Jaworze do właściwości
Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej należy m.in.:







bieżące utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
bieżący nadzór nad stanem technicznym amfiteatru oraz infrastruktury
rekreacyjnej,
usuwanie drzew oraz krzewów zagrażających bezpieczeństwu,
utrzymanie czystości, porządku, bezpieczeństwa oraz bieżące prace
pielęgnacyjne w parkach, skwerach i miejscach publicznych,
utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy,
utrzymanie, konserwacja oraz prace remontowe i modernizacyjne mienia
gminnego,
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wykonanie, modernizacja oraz montaż barier ochronnych, a także realizacja
bieżących napraw, modernizacji lub posadowienia nowych przepustów
wodnych, studzienek odprowadzających wody deszczowe, rowów i mostów,
wykonywanie prac związanych z utwardzeniem i modernizacją nawierzchni
oraz poboczy dróg, a także bieżąca naprawa i remont chodników na terenie
gminy, w tym realizacja letniego oraz zimowego utrzymania dróg oraz
chodników na terenie gminy,
remontowanie i odnawianie małej architektury (kosze na śmieci, ławki,
barierki, mostki, chodniki),
utrzymanie i pielęgnacja Parku Zdrojowego, skwerów gminnych wraz z ich
zabudową,
nadzór i kontrola działania i obsługa tężni zdrojowej i fontanny solankowej.

W okresie zimowym do obowiązków pracowników referatu należy montaż płotków
przeciwśnieżnych na otwartych przestrzeniach przy drogach, odśnieżanie chodników,
placów i przystanków autobusowych. W razie intensywnych opadów śniegu pracownicy
Referatu OTG pracują w godzinach nocnych, a także ustalane są dyżury całodobowe.
Pracownicy Referatu OTG brali m.in. czynny udział w akcjach powodziowych
w 2016 i 2017 roku, wykorzystując zakupiony w 2015 roku samochód specjalistyczny WUKO,
wspomagając w sposób znaczący strażaków z OSP Jaworze, udrażniając przepusty
i studzienki, a ich siłami przygotowywane i układane były worki z piaskiem tamujące
napływ wody do posesji mieszkańców.
W czasie wichur w grudniu 2017 i styczniu 2018 Referat OTG brał czynny udział
w usuwaniu powalonych i połamanych drzew z dróg i chodników Jaworza, współpracując
z OSP Jaworze. Po wichurach, pracownicy porządkowali Park Zdrojowy, gdzie powalonych
zostało ponad 60 drzew. Pozyskane drewno rozwożone było do mieszkańców, objętych
pomocą GOPS. Drewno dobrej jakości zostało przygotowane do przetarcia i wywiezione
na tartak w ilości ok. 33 m3 celem pozyskania desek, bali i kantówek, wykorzystywanych
następnie do napraw ławek, koszy drewnianych, wykonania i naprawy różnych konstrukcji
drewnianych (np. napraw dachów w zabudowaniach gospodarczych budynków gminnych).
Pracownicy Referatu OTG wyremontowali i przebudowali we własnym zakresie
wiele pomieszczeń w budynkach gminnych, między innymi wykonali magazyn żywności
i wyremontowali pomieszczenia biurowe w budynku 85, pomieszczenia mieszkalne
w budynku nr 30, 117, 111. Pracownicy Referatu wykonują również doraźne naprawy i drobne
remonty w obiektach jednostek gminnych, a także podejmują się wykonuje drobnych
remontów dróg gminnych, uzupełniając ubytki w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną
lub podsypując drogi o nawierzchni niebitumicznej.
W celu sprawnego wykonania obowiązków Referat OTG dysponuje profesjonalnym
sprzętem. Do odśnieżania wykorzystuje dwa ciągniki. Lamborghini Lampo 50 z pługiem
odśnieżnym z regulacją hydrauliczną położeń lewo, prawo, w kształt liter U i V –
do odśnieżania placów, ulic i szerokich chodników (Cisowa, Folwarczna). Do pozostałych
chodników używany jest mniejszy ciągnik Lamborghini R1.55 z mniejszym pługiem
z regulacją hydrauliczną jak w przypadku poprzedniego. Dodatkowo na ten ciągnik
montowana jest posypywarka na piasek zmieszany z solą, co pozwala za jednym przejazdem
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usunąć warstwę śniegu i śliskość chodnika. Celem monitorowania pracy pojazdów i ich
kierowców zostały one wyposażone w urządzenia GPS.
W okresie wiosenno-letnim do koszenia traw używane są małe traktorki – kosiarki,
jeden zakupiony w 2018 roku z koszem na trawę. Do koszenia rowów referat posiada
kosiarkę bijakową, zakładaną na ciągnik, natomiast do koszenia dużych powierzchni używa
się kosiarki rotacyjnej, też zakładanej na ciągnik. Do dokładnego wykaszania traw
i na nierównych powierzchniach wykorzystywane są profesjonalne kosy spalinowe.

Tabela 5.3.1. Wykaz pojazdów oddanych w użytkowanie Referatu OTG
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POJAZD
Renault Master
Ciągnik Lamborghini
Ciągnik Ursus C-360
Mini ciągnik Farmer
Ciągnik R1.55 Lamborghini
Koparka Hitachi ZX-25
Samochód Man - WUKO

NR REJESTRACYJNY
SBI 07512
SBI 44NA
SBI 72XE
Bez numerów
SBI 3U31
Bez numerów
SBI 51280

ROK PRODUKCJI
2010
2004
1984
2009
2013
2015

Tabela 5.3.1. Wykaz ważniejszego sprzętu w użytkowaniu Referatu OTG
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17.
18.
19.

WYKAZ SPRZĘTU
Kosiarka samojezdna RIDER
Kosiarka samojezdna LT 125
Kosa spalinowa 343 R
Kosa spalinowa 343 R
Kosa spalinowa 343 R
Kosa spalinowa 343 R
Kosa spalinowa 343 RX
Kosa spalinowa 343 R
Piła spalinowa
Piła spalinowa
Piła spalinowa 357 XP
Nożyce spalinowe 325 HD 75
Nożyce spalinowe 226 HD 60 S
Dmuchawa spalinowa
Dmuchawa spalinowa
Agregat prądotwórczy
Kosiarka samojezdna VIKING
Pilarka spalinowa STHILL
Nożyce spalinowe STHILL

ROK PRODUKCJI
2007
2003
2011
2005
2007
2009
2014
2012
2011
1995
2005
2003
2011
2008
2013
2013
2018
2018
2018

Pracownicy Referatu OTG posiadają odpowiednie przeszkolenia i kwalifikacje
do obsługi ww. sprzętu, a także uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych oraz duże
doświadczenie w wycince drzew. W 2016 roku pracownica referatu została skierowana
na kurs prawa jazdy kat. C, który ukończyła z wynikiem pozytywnym. W 2017 r. skierowano
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pracownika na kurs obsługi koparek. Obecnie pieęciu pracowników Referatu posiada prawo
jazdy kat. C, a czterech pracowników może poruszać się ciągnikami.
Do momentu powołania Wydziału Sportu w 2018 roku Referat Obsługi Techniczno
– Gospodarczej zajmował się obiektami sportowymi na terenie Gminy Jaworze. Polegało to
na utrzymywaniu w należytym stanie technicznym boisk sportowych z murawą naturalną
oraz sztuczną. Regularnie koszona była trawa na boisku przy ul. Koralowej i Folwarcznej.
W okresie letnim regularnie podlewano murawę przy ul. Koralowej w celu zapewnienia
dobrych warunków dla rozgrywek sportowych GKS Czarni Jaworze. Prowadzone były zapisy
na korty tenisowe i boisko do piłki siatkowej, oraz na Orliku dla drużyn sportowych
mieszkańców Jaworza. Dbano o dobry stan techniczny i porządek w budynku zaplecza
sportowego, widowni i terenu przyległego przy ul. Koralowej oraz Orlika przy ul.
Wapienickiej.
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ROZDZIAŁ 6:
EDUKACJA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
6.1. PRZEDSZKOLE NR 1 W JAWORZU
Wg załącznika Nr 6.1.
6.2. PRZEDSZKOLE NR 2 W JAWORZU
Wg załącznika Nr 6.2.
6.3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII DĄBROWSKIEJ JAWORZU
Wg załącznika Nr 6.3.
6.4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. BR. STANISŁAWA MACZKA JAWORZU
Wg załącznika Nr 6.4.
6.5. SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ
Tabela 11.5.1. Dane skumulowane o systemie edukacji w Jaworzu

Rok

2014
2015
2016
2017
2018

Ilość uczniów
w
przeliczeniu
na jednego
nauczyciela

Wysokość
subwencji
wg
metryczki
w zł

Wysokość
subwencji
w
przeliczeniu
na ucznia w
zł

Ilość dzieci
wg SIO

Ilość
etatów
wg SIO

799

70,55

11,33

4628466

5792,82

869

74,97

11,59

4950498

5696,77

885

80,76

10,96

5549399

6270,51

901

86,96

10,36

6029026

6691,48

900

87,56

10,28

6454753

7171,95
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Ilość dzieci w latach 2014-2018
950

885

869

900
850

901

900

4

5

799

800
750
700
1

2

3

Stosunek ilości dzieci do etatów nauczycieli
w latach 2014-2018
100
74,97

70,55

80

80,76

86,96

87,56

60
40
20

11,33

11,59

10,96

10,36

10,28

2

3

4

5

6

0
1

Ilość etatów wg SIO

Ilość uczniów w przeliczeniu na jednego nauczyciela

Wysokość subwencji w przeliczeniu
na ucznia w latach 2014-2018
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1

5792,82

5696,77

2

3

6270,51

4

6691,48

5

7171,95

6
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ROZDZIAŁ 7:
FINANSE I MIENIE PUBLICZNE
7.1. STAN FINANSÓW PUBLICZNYCH GMINY JAWORZE
Gospodarka finansowa gminy jest jawna, a władze publiczne prowadzą ją
na podstawie uchwalanych rokrocznie uchwał budżetowych w oparciu o ustawę
o samorządzie gminnym, a także ustawę o finansach publicznych.
Za gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt, któremu przysługuje m.in.
wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale
budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy ,
dokonywania wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy czy
też dysponowania rezerwami budżetu gminy.
Głównym księgowym budżetu jest powoływany i odwoływany na wniosek wójta
przez radę gminy skarbnik gminy, którym w analizowanym okresie był Pan Krzysztof Śliwa.
Budżet Gminy składa się z czterech kategorii wzajemnie ze sobą powiązanych,
którymi są






dochody, których źródłami są przede wszystkim udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych i fizycznych, subwencja oświatowa, podatki i opłaty lokalne,
środki pochodzące z dotacji uzyskiwanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych,
np. z funduszy Unii Europejskiej,
wydatki, przeznaczane na realizację zadań publicznych – własnych i zleconych,
o charakterze bieżącym lub majątkowym (inwestycyjnym),
przychody (zaciągane pożyczki, kredyty, emitowane obligacje) oraz
rozchody, czyli spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

W latach 2014-2018 były uchwalono budżet na podstawie niżej wymienionych
uchwał Rady Gminy Jaworze:






na rok 2014 – uchwała Nr XXX/276/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku,
na rok 2015 – uchwała Nr IV/32/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku,
na rok 2016 – uchwała Nr XIII/111/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku,
na rok 2017 – uchwała Nr XXIV/190/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku,
na rok 2018 – uchwała Nr XXXV/266/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Syntetycznie dane dotyczące najważniejszych wskaźników budżetowych w latach
objętych analizą obrazuje Rysunek 7.1.1.
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Wykres 7.1.1. Stan finansów publicznych gminy Jaworze w latach 2014-2018
zł50 000 000,00
zł40 000 000,00
zł30 000 000,00
zł20 000 000,00
zł10 000 000,00
złzł(10 000 000,00)
zł(20 000 000,00)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Dochody

zł32 318 374,54

zł28 219 499,51

zł30 498 466,47

zł32 090 634,41

zł34 750 798,73

Wydatki

zł36 359 740,29

zł36 028 050,45

zł28 083 879,99

zł33 181 444,31

zł38 061 948,73

Deficyt/nadwyżka

zł(4 041 365,75)

zł(7 808 550,94)

zł2 414 586,48

zł(1 090 809,90)

zł(3 311 150,00)

Zadłużenie gminy

zł12 368 275,85

zł15 770 130,00

zł12 745 180,00

zł12 785 140,00

zł11 397 857,87

Dochody

Wydatki

Deficyt/nadwyżka

Zadłużenie gminy

Wykres 7.1.2. Struktura dochodów Gminy Jaworze
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2017
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7,9

7,6

16,5

2016

5,5
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0

5

1,8
10

0,7

15

5,3

0,3

5,3

6,4

6,1

5,1

5,1
20

25

30

35

Dochody własne

Dotacje i środki ze źródeł krajowych i innych jst

Dotacje z udziałem środków zagranicznych

Subwencja ogólna z budżetu państwa
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Wykres 7.1.3. Trend poziomu zadłużenia Gminy Jaworze

7.2. WYKONANIE BUDŻETU W LATACH 2014-2018
ROK 2014
Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody na plan 32,3 mln zł wykonano w wysokości
28, 6 mln zł, tj. 88,5% planu, z czego dochody bieżące w 98,4 % planu, a dochody majątkowe
w 69,5 % planu.
Największą grupę stanowiły dochody z podatków i opłat lokalnych – 13 mln zł,
w tym 8,3 mln zł z udziału w podatku PIT. Z kolei subwencja ogólna (oświatowa) wyniosła
4,7 mln zł.
Otrzymano środki europejskie (8,25 mln zł) na realizację m.in. następujących zadań
inwestycyjnych i miękkich:








Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze – 5,7 mln zł,
Budowa Muzeum Flory i Fauny Morskiej i Śródlądowej – 100 tys. zł,
Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej
na ul. Średniej – 660 tys. zł,
Budowa Tężni Zdrojowej w Jaworzu – 800 tys. zł,
Termomodernizacja budynku SP1 (EOG) – 340 tys. zł,
Programy miękkie – edukacja szkolna i przedszkolna – 525 tys. zł,
Program aktywnej integracji (GOPS) – 100 tys. zł.
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Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Jaworze wykonała wydatki w wysokości
30 mln zł, tj. 82,5%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 18,9 mln, tj. 92,3% planu,
a wydatki majątkowe w wysokości 11,1 mln zł, tj. 69,9%.
Wydatki inwestycyjne w 2014 r.
Planowane
wydatki

Nazwa zadania inwestycyjnego

rok budżetowy
2014

Wykonanie

Kwota do
dyspozycji

3
Rolnictwo i łowiectwo

4
6 110 000,00

9
3 057 628,78

9
3 052 371,22

Kanalizacja w Gminie Jaworze

6 110 000,00

3 057 628,78

3 052 371,22

Rybołówstwo i rybactwo
Budowa muzeum flory i fauny

1 113 732,84
1 048 732,84

1 108 728,67
1 048 521,58

5 004,17
211,26

Zwrot nierozliczonej dotacji na
budowę muzeum otrzymanej w
2013 roku

65 000,00

60 207,09

4 792,91

Transport i łączność
Modernizacja dróg gminnych
ul. Brzozowa
ul. Leszczynowa
ul. Kalwaria
ul. Zagajnikowa
ul. Cedrowa
ul. Graniczna
ul. Jaskółcza
ul. Lipowa
ul. Groszkowa

2 086 175,00
471 750,00
107 375,00
95 000,00
96 500,00
64 000,00
34 750,00
21 000,00
9 125,00
4 000,00
40 000,00

1 579 791,80
425 331,68
101 335,67
91 587,69
84 658,44
52 971,18
23 572,46
18 906,64
8 610,00
3 690,00
39 999,60

506 383,20
46 418,32
6 039,33
3 412,31
11 841,56
11 028,82
11 177,54
2 093,36
515,00
310,00
0,40

Modernizacja mostów gminnych:

157 175,00

156 727,61

447,39

most na ul. Pałacowej
most na ul. Panoramicznej

87 675,00
69 500,00

87 382,32
69 345,29

292,68
154,71

Budowa miejsc postojowych
naprzeciwko budynku ul. Zdrojowa 28 250,00
111

24 919,80

3 330,20

Modernizacja chodników na ul.
Bielskiej oraz ul. Cieszyńskiej

0,00

20 000,00

20 000,00
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Budowa chodnika wraz
odwodnieniem na ul. Południowej

70 000,00

68 265,00

1 735,00

Modernizacja odwodnienia ul.
Kwiatowa

40 000,00

40 000,00

0,00

Budowa barier ochronnych na
drodze gminnej ul. Zdrojowa

15 000,00

Modernizacja odwodnienia ul.
Myśliwska

20 000,00

Budowa odwodnienia ul.
Południowa

10 000,00

Budowa odwodnienia ul.
Promienista

4 000,00

11 070,00
16 728,00

3 930,00
3 272,00
10 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Przebudowa pobocza jezdni wraz z
odwodnieniem celem lokalizacji
1 250 000,00
ścieżki rowerowej na ul. Średniej

836 749,71

413 250,29

Turystyka

1 077 346,26

72 653,74

1 150 000,00

Budowa tężni zdrojowej w Jaworzu
drogą do rozwoju turystyki
uzdrowiskowej
1 150 000,00
w województwie śląskim celem
stworzenia i rozwoju regionalnych
produktów turystycznych
Gospodarka mieszkaniowa
Wykupy gruntów

500 000,00
100 000,00

Modernizacja istniejących lokali
socjalnych:

100 000,00

1 077 346,26 72 653,74

349 171,93 150 828,07
23 391,95 76 608,05
58 165,17 41 834,83

modernizacja budynku gminnym nr
100 000,00
111 ul. Zdrojowa

58 165,17

41 834,83

Budowa budynku mieszkalnego ul.
Dębowa - dokumentacja
60 000,00
techniczno-projektowa

58 710,26

1 289,74

Projekt budowy domu socjalnego
na ul. Orzechowej

30 000,00

0,00

30 000,00

Nagłośnienie sali w budynku nr 97
ul. Szkolnej

10 000,00

9 059,00

941,00

Modernizacja budynku nr 82 ul.
Zdrojowa

200 000,00

199 845,55

154,45

Administracja Publiczna

109 800,00

109 281,89 518,11
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Zakup oprogramowania
komputerowego wraz ze sprzętem
obsługującym oprogramowanie

15 000,00

14 887,92

112,08

Zakup kserokopiarki

5 000,00

4 920,00

80,00

Zakup serwera wraz z
oprogramowaniem

42 800,00

42 728,97

71,03

Stworzenie oraz uruchomienie sieci
42 000,00
HOT-SPOT w Gminie Jaworze

41 745,00

255,00

Wniesienie wkładów do
"Uzdrowisko Jaworze spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością"

5 000,00

0,00

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

29 000,00 28 889,19

Dotacja celowa dla OSP Jaworze
na dofinansowanie kosztów zakupu 9 000,00
sprzętu pożarniczego

9000

110,81

0,00

Monitoring wizyjny Gminy
Oświata i wychowanie

20 000,00
19 889,19
2 033 000,00 1 890 509,96

110,81
142 490,04

Modernizacja szkoły podstawowej
w Jaworzu - termomodernizacja

1 150 000,00

1 100 184,24

49 815,76

Utworzenie szkolnego placu zabaw 275 000,00

265 991,74

9 008,26

Zakup kserokopiarki
Zakup kserokopiarki
Budowa hali gimnastycznej
Budowa parkingu

4 000,00
4 000,00
80 000,00
500 000,00

3 837,60
4 000,00
0,00
498 099,14

162,40
0,00
80 000,00
1 900,86

Adaptacja pomieszczeń w
Gimnazjum z przeznaczeniem na
bibliotekę i czytelnię

13 000,00

Zakup zmywarki
Ochrona zdrowia

0,00

13 000,00
7 000,00
5 397,24
1 602,76
10 000,00
10 000,00 0,00

dotacja dla Szpitala Pediatrycznego
w Bielsku - Białej na zakup
10 000,00
laparoskopu

10 000,00

0,00

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

291 080,15

53 419,85

46 500,15

1 999,85

344 500,00

Modernizacja i budowa chodników
48 500,00
w parku
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Modernizacja potoku "Bez nazwy"
w Parku Zdrojowym w Jaworzu

62 000,00

61 500,00

500,00

Budowa oświetlenia ulicznego
Zakup traktora

50 000,00
110 000,00

6 088,50
106 393,50

43 911,50
3 606,50

Zakup posypywarki - piaskarki|

6 000,00

Wykonanie dokumentacji na
przebudowę koryt potoków do
wyregulowania
przeciwpowodziowego

68 000,00

Kultura fizyczna i sport

5 900,00
64 698,00

2 407 000,00 1 605 156,17

100,00

3 302,00

801 843,83

KulTurystyka - Terchova, Bela i
Jaworze na rzecz Kultury,
Turystyki i Sportu - budowa
wielofunkcyjnego otwartego
obiektu sportowego.

2 057 000,00

1 265 319,94

791 680,06

Zakup wertykulatora

10 000,00

9 963,00

37,00

"Park wypoczynkowo-rekreacyjny
w Jaworzu"

340 000,00

329 873,23

10 126,77

15 893 207,84

11 107 584,80

4 785 623,04

ROK 2015
Na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody na plan 28,2 mln zł wykonano w wysokości
26,3 mln zł, tj. 93,1% planu, z czego dochody bieżące w 96,4 % planu, a dochody majątkowe
w 80,5 % planu.
Największą grupę stanowiły dochody z podatków i opłat lokalnych – 12,5 mln zł,
w tym 8,8 mln zł z udziału w podatku PIT. Z kolei subwencja ogólna (oświatowa) wyniosła
5,1 mln zł.
Otrzymano środki europejskie (5,3 mln zł) na realizację m.in. następujących zadań
inwestycyjnych i miękkich:







Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze – 3,9 mln zł,
Budowa Muzeum Flory i Fauny Morskiej i Śródlądowej – 100 tys. zł,
Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej
na ul. Średniej – 25 tys. zł,
Budowa Tężni Zdrojowej w Jaworzu – 50 tys. zł,
Termomodernizacja budynku SP1 (EOG) – 500 tys. zł,
Programy miękkie – edukacja szkolna i przedszkolna – 580 tys. zł,
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Program aktywnej integracji (GOPS) – 55 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Jaworze wykonała wydatki w wysokości
33,2 mln zł, tj. 92,2%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 19,2 mln, tj. 92,3% planu,
a wydatki majątkowe w wysokości 13,9 mln zł, tj. 92,1%.
Wydatki inwestycyjne w 2015 r.
Planowane wydatki

Nazwa zadania inwestycyjnego

3

rok budżetowy
2015

Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

4
13 228 359,18

8
12 365 477,00

Kanalizacja w Gminie Jaworze

13 228 359,18

12 365 477,00

550 000,00

538 302,78

500 000,00

488 303,28

50 000,00

49 999,50

Gospodarka mieszkaniowa
Wykupy gruntów

302 000,00
40 000,00

139 440,79
21 895,39

Modernizacja istniejących lokali socjalnych:

150 000,00

7 657,00

modernizacja w budynku gminnym nr 111 ul.
Zdrojowa

110 000,00

0,00

modernizacja c.o. oraz dachu w budynku
gminnym nr 117 ul. Wapienicka

40 000,00

7 657,00

Budowa budynku socjalnego - dokumentacja
techniczno-projektowa

70 000,00

67 975,13

Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania
do budynku gminnego nr 82 ul. Zdrojowa

42 000,00

41 913,27

Administracja publiczna

62 000,00

61 500,00

"Zakup sprzętu informatycznego wraz z
oprogramowaniem

62 000,00

61 500,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

57 000,00

36 000,00

Dotacja celowa dla KM Policji w Bielsku Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
inwestycyjnych

10 000,00

10 000,00

Transport i łączność
Modernizacja dróg i mostów gminnych
(projekty oraz wykonawstwo)
Rów przydrożny wzdłuż ul. Południowej

STRONA 56

Dotacja celowa dla KM PSP w Bielsku - Białej
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
inwestycyjnych

10 000,00

10 000,00

17 000,00

16 000,00

20 000,00
6 600,00

0,00
0,00

6 600,00

0,00

Oświata i wychowanie

671 307,06

543 127,14

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworzu termomodernizacja

500 000,00

393 480,50

70 000,00

57 386,60

Dotacja celowa dla OSP Jaworze na
dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu
pożarniczego
Monitoring wizyjny Gminy
Różnie rozliczenia
Rezerwa na "Budżet Obywatelski"

Budowa opaski drenarskiej wokół Szkoły
Podstawowej nr 1 w Jaworzu
Montaż nowej bramy wjazdowej wraz z furtką

9 700,00
70 000,00

9538,65
64 575,00

9 607,06

8 249,81

12 000,00

9 896,58

173 500,00

171 200,00

70 000,00

69 574,35

Zakup koparki wraz z przyczepą

75 000,00

73 175,65

Zakup rębaka do drewna

28 500,00

28 450,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24 500,00

24 495,84

Renowacja i uruchomienie ręcznej sikawki

24 500,00

24 495,84

Kultura fizyczna i sport

95 000,00

89 244,15

Budowa infrastruktury treningu ulicznego street workout

80 000,00

74 544,15

Plac zabaw przy ul. Cieszyńskiej

15 000,00

14 700,00

15 170 266,24

13 968 787,70

Budowa hali gimnastycznej
Modernizacja kominów w części
administracyjnej budynku Gimnazjum
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Budowa oświetlenia ulicznego
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ROK 2016
Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody na plan 30,5 mln zł wykonano w wysokości
32,4 mln zł, tj. 106,3% planu, z czego dochody bieżące w 103,9% planu, a dochody majątkowe
w 121,2% planu.
Największą grupę stanowiły dochody z podatków i opłat lokalnych – 14,4 mln zł,
w tym 10,2 mln zł z udziału w podatku PIT. Z kolei subwencja ogólna (oświatowa) wyniosła
5,6 mln zł.
Otrzymano środki europejskie (4,8 mln zł) na realizację m.in. następujących zadań
inwestycyjnych i miękkich:





Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze – 3 mln zł,
Termomodernizacja budynku SP1 (EOG) – 660 tys. zł,
KulTurystyka – Terchova, Bela i Jaworze – 1 mln zł,
Inne – 140 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Jaworze wykonała wydatki w wysokości
25,2 mln zł, tj. 89,7%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 23 mln, tj. 96,1% planu,
a wydatki majątkowe w wysokości 2,2 mln zł, tj. 53%.
Wydatki inwestycyjne w 2016 r.
Planowane
wydatki

Nazwa zadania inwestycyjnego

3

rok budżetowy
2016

Wykonanie
2016

Rolnictwo i łowiectwo

4
370 000,00

7
264 483,10

Kanalizacja w Gminie Jaworze

370 000,00

264 483,10

Transport i łączność

579 000,00

573 755,38

Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej

550 000,00

544 811,63

29 000,00

28 943,75

120 000,00

118 882,50

120 000,00

118 882,50

Poprawa porządku oraz bezpieczeństwa ruchu przy ul.
Podgórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.
Morwową do skrzyżowania z ul. Ładną
Turystyka
Turystyka bez granic - transgraniczna infrastruktura
rekreacyjna partnerskich gmin Strecno i Jaworze –
dokumentacja
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Gospodarka mieszkaniowa
Wykupy gruntów
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez
przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w
Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia

1 115 000,00
30 000,00

106 885,69
16 093,50

150 000,00

0,00

Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w
budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy
Jaworze

100 000,00

0,00

Budowa budynku socjalnego

750 000,00

10 940,62

Modernizacja łazienki wspólnej w budynku nr 117
przy ul. Wapienickiej

10 000,00

9 996,94

Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do
budynku gminnego nr 40 ul. Zdrojowa

15 000,00

14 999,22

Modernizacja budynku nr 82 ul. Zdrojowa

60 000,00

54 855,41

Administracja publiczna

15 000,00

13 329,62

Zakup oprogramowania komputerowego

15 000,00

13 329,62

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

45 000,00

44 841,20

Dotacja celowa dla KM PSP w Bielsku - Białej z
przeznaczeniem na pokrycie wydatków
inwestycyjnych

10 000,00

10 000,00

Tor przeszkód „Mały Strażak”
Monitoring wizyjny Gminy
Różnie rozliczenia

15 000,00
20 000,00
0,00

15 000,00
19 841,20
0,00

0,00

0,00

Oświata i wychowanie

362 311,20

356 066,04

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Jaworzu

100 000,00

95 467,04

Przyłączenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii
Dąbrowskiej do sieci w celu zapewnienia korzystania
z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

36 866,80

36 866,80

Modernizacja sal w Przedszkolu nr 1

15 000,00

14 824,00

Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Jaworzu

96 000,00

95 700,00

Modernizacja budynku Gimnazjum w Jaworzu

30 000,00

29 989,00

4 000,00

3 567,00

Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2016"

Zakup kserokopiarki
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Przyłączenie Gimnazjum nr 1 im. gen. broni
Stanisława Maczka do sieci w celu zapewnienia
korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do
Internetu

67 444,40

67 444,40

Adaptacja pomieszczeń na archiwum

5 000,00

5 000,00

Zakup i montaż podgrzewaczy cwu wraz z instalacją
kominową w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu

8 000,00

7 207,80

Ochrona zdrowia

10 000,00

10 000,00

dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej
na zakup gastrofiberoskopu

10 000,00

10 000,00

Pomoc społeczna
Zakup kserokopiarki

16 500,00
7 000,00

16 431,64

9 500,00

16 431,64

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 000,00

49 938,63

Budowa oświetlenia ulicznego

50 000,00

49 938,63

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

81 700,00

74 473,44

Modernizacja widowni na Amfiteatrze w Jaworzu
wraz z zadaszeniem

50 000,00

43 152,78

Rozkładana scena teatralna

12 700,00

12 320,66

Projektor kina wraz z ekranem

19 000,00

19 000,00

Kultura fizyczna i sport

1 400 000,00

576 499,36

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej

1 400 000,00

576 499,36

4 164 511,20

2 205 586,60

Zakup komputera stacjonarnego

ROK 2017
Na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody na plan 32,1 mln zł wykonano w wysokości
32, 6 mln zł, tj. 101,7% planu, z czego dochody bieżące w 104,3% planu, a dochody majątkowe
w 74,1% planu.
Największą grupę stanowiły dochody z podatków i opłat lokalnych – 16,3 mln zł,
w tym 11,2 mln zł z udziału w podatku PIT. Z kolei subwencja ogólna (oświatowa) wyniosła
6,1 mln zł.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Jaworze wykonała wydatki w wysokości
31,5 mln zł, tj. 95,1%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 25,1 mln, tj. 94,6% planu,
a wydatki majątkowe w wysokości 6,4 mln zł, tj. 96,8%%.

STRONA 60

Wydatki inwestycyjne w 2017 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego

3
Rolnictwo i łowiectwo
Kanalizacja w Gminie Jaworze

Planowane wydatki

Wykonanie

rok budżetowy
2017

rok budżetowy 2017

4
20 000,00

5
7 945,52

15 000,00

6 052,64

5 000,00

1 892,88

Transport i łączność

2 052 751,00

1 950 730,79

Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na
dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa
drogi powiatowej 4417S Świętoszówka Bielsko” w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”

1 267 751,00

1 170 992,35

735 000,00

729 748,29

Kontynuacja poprawy porządku oraz
bezpieczeństwa ruchu przy ul. Podgórskiej na
odcinku od skrzyżowania z ul. Morwową do
skrzyżowania z ul. Południową

25 000,00

24 993,11

Zarurowanie odcinka rowu przydrożnego i
montaż przepustu na skrzyżowaniu ulicy
Południowej z ulicą Podgórską

25 000,00

24 997,04

2 292 980,00
60 000,00

2 244 622,64
47 606,08

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
poprzez przebudowę budynku przy ul.
Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z
zagospodarowaniem przyległego otoczenia

150 000,00

126 660,00

Montaż kompletnych systemów
fotowoltaicznych w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gminy Jaworze

100 000,00

92 250,00

Kanalizacja w rejonie ul. Sosnowej w
Jaworzu - dokumentacja techniczna i
dokumentacja konkursowa

Modernizacja i budowa infrastruktury
drogowej

Gospodarka mieszkaniowa
Wykupy gruntów
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Budowa budynku socjalnego

1 982 980,00

1 978 106,56

Administracja publiczna

96 700,00

93 992,99

Zakup oprogramowania komputerowego i
sprzętu informatycznego

85 000,00

82 292,99

Wpłaty gminy na rzecz związków powiatowogminnych na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Beskidzki Związek Powiatowo Gminny

11 700,00

11 700,00

67 700,00

67 699,80

10 000,00

10 000,00

2 700,00

2 700,00

55 000,00
2 200,00

54 999,80
0,00

2 200,00

0,00

202 800,00

194 395,97

80 000,00

79 563,80

5 000,00

4 920,00

Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 1

15 000,00

13 344,68

Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w
Jaworzu

47 800,00

46 817,49

Modernizacja budynku Gimnazjum w
Jaworzu

30 000,00

24 750,00

Gimnazjalisto! Trzymaj się! – wykonanie
balustrad ze stali nierdzewnej na szkolnych
korytarzach

25 000,00

25 000,00

Ochrona zdrowia

5 000,00

5 000,00

dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w
Bielsku - Białej na zakup systemu
neuronawigacji

5 000,00

5 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dotacja celowa dla KMP w Bielsku - Białej z
przeznaczeniem na pokrycie wydatków
inwestycyjnych
Dotacja celowa dla OSP Jaworze na
dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu
pożarniczego
Monitoring wizyjny Gminy
Różnie rozliczenia
Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2017"
Oświata i wychowanie
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Jaworzu - instalacja przeciwpożarowa
Zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki
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Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

126 000,00

93 915,08

30 000,00

30 000,00

6 000,00

5 500,00

Wymiana oświetlenia ulicznego na LED dokumentacja techniczna i konkursowa

30 000,00

0,00

Budowa oświetlenia ulicznego

60 000,00

58 415,08

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00

10 000,00

Dotacja celowa dla Ośrodka Promocji Gminy
Jaworze na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji

10 000,00

10 000,00

Kultura fizyczna i sport

1 739 000,00

1 734 737,46

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej

1 595 000,00

1 594 993,74

Przebudowa budynku zaplecza socjalnego
wraz z zadaszeniem trybun oraz wiatą
magazynowo - techniczną - dokumentacja
techniczna i dokumentacja konkursowa

50 000,00

50 000,00

Modernizacja murawy kompleksu sportowego
przy ul. Koralowej

90 000,00

89 743,72

4 000,00

0,00

Oświetlenie ścieżek parkowych
Zakup stacji pomiarowo - meteorologicznej

"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w
Jaworzu" - Etap II

6 615 131,00

6 403 040,25

ROK 2018
Na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody na plan 34,8 mln zł wykonano w wysokości
35 mln zł, tj. 100,6% planu, z czego dochody bieżące w 102,3% planu, a dochody majątkowe
w 85,8 % planu.
Największą grupę stanowiły dochody z podatków i opłat lokalnych – ~17 mln zł,
w tym 12,4 mln zł z udziału w podatku PIT. Z kolei subwencja ogólna (oświatowa) wyniosła
6,5 mln zł.
Otrzymano środki europejskie (0,43 mln zł) na realizację następujących m.in.
następujących zadań inwestycyjnych i miękkich:



Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze – 300 tys. zł,
Inne – 130 tys. zł.
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Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Jaworze wykonała wydatki w wysokości
35,3 mln zł, tj. 92,8%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 27,9 mln, tj. 93,6% planu,
a wydatki majątkowe w wysokości 7,4 mln zł, tj. 90,1%.
Wydatki inwestycyjne w 2018 r.
Planowane wydatki Wykonanie

Nazwa zadania inwestycyjnego

3
Rolnictwo i łowiectwo

rok budżetowy 2018

50 000,00

4
49 200,00

50 000,00

49 200,00

1 584 260,26

1 519 649,31

3 260,26

2 786,26

Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na
dofinansowanie inwestycji drogowych na
drogach powiatowych

456 000,00

456 000,00

Modernizacja i budowa infrastruktury
drogowej

990 000,00

927 386,70

Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ulicy
Południowej

50 000,00

49 193,46

Budowa aktywnych przejść dla pieszych

85 000,00

84 282,89

1 155 000,00
30 000,00

794 922,14
10 970,50

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
poprzez przebudowę budynku przy ul.
Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z
zagospodarowaniem przyległego otoczenia

350 000,00

12 482,04

Budowa budynku socjalnego

750 000,00

747 717,65

25 000,00

23 751,95

Kanalizacja w Gminie Jaworze
Transport i łączność
Wkład własny Gminy Jaworze na
współfinansowanie projektu pn. "Rozwój
niskoemisyjnego transportu publicznego
Powiatu Bielskiego - zakup taboru
autobusowego"

Gospodarka mieszkaniowa
Wykupy gruntów

Zakup kurtyny do Domu Gminnego „Pod
Harendą”

4

rok budżetowy
2018
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Administracja publiczna

50 000,00

49 168,02

Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi
sesji Rady Gminy

50 000,00

49 168,02

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

52 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

30 000,00
1 000,00

0,00
0,00

1 000,00

0,00

238 100,00

228 369,80

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 w Jaworzu

56 000,00

55 961,80

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 2 w Jaworzu

30 000,00

30 000,00

Przyłącze wody do budynku Szkoły
Podstawowej nr 2

20 000,00

20 000,00

Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w
Jaworzu

34 600,00

34 563,00

Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w
Jaworzu

40 000,00

30 345,00

Jaworowy Zakątek Zabaw w ogródku
przedszkolnym Publicznego Przedszkola nr 1
w Jaworzu

27 500,00

27 500,00

„Zdrowie dzieci zaczyna się w kuchni” –
Zakup pieców konwekcyjno-parowych dla
kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu

30 000,00

30 000,00

Pomoc społeczna

63 500,00

60 923,01

Archiwum zakładowe Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

63 500,00

60 923,01

563 000,00

318 300,51

Brukowanie alejek przy tężni zdrojowej

35 000,00

30 996,00

Projekt i budowa oświetlenia parkowego na
terenie Parku Zdrojowego i Street workout w
Jaworzu

38 000,00

36 285,00

Dotacja celowa dla KMP w Bielsku - Białej z
przeznaczeniem na pokrycie wydatków
inwestycyjnych
Monitoring wizyjny Gminy
Różnie rozliczenia
Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2018"
Oświata i wychowanie

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
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Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych - Program Ograniczenia Niskiej
Emisji

280 000,00

172 857,94

Budowa oświetlenia ulicznego

70 000,00

59 361,57

Zakup traktora ogrodowego - kosiarki

20 000,00

18 800,00

120 000,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000,00

46 216,66

Dotacja celowa dla Muzeum Fauny i Flory
Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji

50 000,00

46 216,66

Kultura fizyczna i sport

4 420 000,00

4 324 384,56

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej

3 230 000,00

3 226 258,31

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej w Gminie Jaworze

810 000,00

796 844,79

Zakup rusztowania systemowego do hali
sportowej

15 000,00

15 000,00

"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w
Jaworzu" - Etap II

210 000,00

196 989,06

Otwarte strefy aktywności w Jaworzu

65 000,00

0,00

90 000,00
8 226 860,26

89 292,40
7 413 134,01

Zakup koparko-ładowarki

Boiska do siatkówki plażowej

7.4. MIENIE GMINNE
Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie
innych gminnych osób prawnych. Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne
jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby
prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.
Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:


na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
– formalną podstawę nabycia mienia stanowią tzw. decyzje komunalizacyjne,
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przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic
gminy,
przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową,
w wyniku własnej działalności gospodarczej,
przez inne czynności prawne
w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa
jednoosobowo wójt. Wójt może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie
zastępcy wójta samodzielnie lub wraz z inną osobą również upoważnioną przez wójta.
Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty
skarbnika miasta i gminy.
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.
Z kolei gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie
wykonywania należących do nich praw majątkowych.
W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące
własność gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub
obciążonych prawem użytkowania.
Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji wójta,
z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady gminy do określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad
przez radę wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady
gminy.
Tabela 7.4.1. Syntetyczna informacja o stanie mienia komunalnego

2014

2015

2016

2017

2018

283

294

297

304

310

Budynki

17

17

21

21

21

Grunt w użytkowaniu
wieczystym
Grunt oddany
w użytkowanie wieczyste

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Trwały zarząd

3

3

3

3

3

Kalinowa,

Spadzista,
Cieszyńska,

Słoneczna,
Wapienicka,

Magnolii,
Jesionowa,

Nieruchomości gruntowe
(wg ilości działek)

Drogi6

Zdrojowa

6

Wskazano nazwy ulic, wobec których były prowadzone postępowania, mające na celu uregulowanie prawa
własności gruntu zajętego pod drogę. Równocześnie wyjaśnić należy, że w Uchwale nr XIX/143/87 Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Bielsku-Białej z dnia 31.03.1987r. wymienione zostały tylko numery dróg publicznych (brak
wskazania nazwy ulicy – drogi). Po weryfikacji zapisów z ww. uchwały, poszczególnym numerom zostały
przypisane nazwy ulic z terenu gminy Jaworze. Poniższy wykaz wskazuje drogi publiczne, jednakże część
z wymienionych ulic nadal posiada nieuregulowany stan prawny nieruchomości składających się na te drogi.
Wykaz ulic wg uchwały z 1987r. - Storczyków, Krótka, Podgórska, Ładna, Południowa, Kalwaria, Zdrojowa,
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Inne (użyczenie, najem)
wskazanie wg podmiotu

Nad
Rudawką,
Niecała

Al. Kościelna,
Bratków

Pagórkowa

Zawilcowa,
Widok,
Średnia,
Cisowa,
Jaśminowa,
Leszczynowa

7

8

8

7

7

2014 rok
Posiadane przez Gminę Jaworze budynki:


















Budynek UG Jaworze, ul. Zdrojowa 85,
Budynek UG Jaworze, ul. Zdrojowej 82,
Garaże UG Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
Przedszkole nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74,
Budynek mieszkalny – 1/2 Górny Folwark, ul. Wapienicka 117,
Budynek mieszkalny, ul. Zdrojowa 30,
Budynek mieszkalny, ul. Zdrojowa 40,
Budynek mieszkalny , ul. Zdrojowa 111,
Budynek NGZOZ, ul. Lecznicza 272,
Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 317,
Amfiteatr, Jaworze ul. Wapienicka,
Boisko sportowe ORLIK 2012,
Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka, ul. Wapienicka,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Szkolna,
Budynek starej szkoły, ul. Cisowa 67,
Zaplecze sportowe przy ul. Koralowej,
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, ul. Wapienicka.

Uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawach dotyczących mienia gminnego:




XXXVII/366/14 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
207/60 stanowiącej drogę dojazdową; boczną od ul. Bielskiej, w drodze darowizny.
XXXVI/362/14 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr
2886/5 i 2886/10 stanowiących część wewnętrznej drogi dojazdowej; ul. Magnolii, w
drodze darowizny.

Panoramiczna, Turystyczna, Jaworowa, Jaśminowa, Bukowa, Kwiatowa, Widok, Chabrowa, Różana, Zielona,
Za Goruszką, Akacjowa, Stokrotek, Liliowa, Brzoskwiniowa, Modrzewiowa, Zaciszna, Cyprysowa, Pod Młyńską
Kępą, Pod Harendą, Pałacowa, Szkolna, Lecznicza, Kasztanowa, Koralowa, Pagórkowa, Boczna, Ukryta,
Wczasowa, Niecała, Dębowa, Zagajnikowa, Wiejska, Plac Kościelny, Aleja Kościelna, Folwarczna, Spacerowa,
Jodłowa, Ogrodowa, Spadzista, Groszkowa (Łubinowa), Olszynowa, Pogodna i Myśliwska, Jeżynowa, Schowana,
Górecka, Wąwóz i Zajęcza
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XXXVI/361/14 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1454/6
stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową; ul. Zawilcową, w drodze darowizny.
XXXIV/326/14 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 895/9
stanowiącej część drogi dojazdowej, ul. Kalinowej, w drodze darowizny.
XXXIV/325/14 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
2403/14 stanowiącej część drogi dojazdowej; ul. Morwową, w drodze darowizny.
XXXIV/324/14 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr
2695/16 i 2695/23 stanowiących drogę dojazdową; ul. Piękną, w drodze darowizny.
XXXIV/323/14 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1094/8
stanowiącej część drogi gminnej, ul. Zdrojową, w drodze darowizny.
XXXIV/322/14 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr
1778/89 i 1778/102 stanowiących drogę dojazdową; ul. Złocistą, w drodze darowizny.
XXXIII/315/14 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr
1412/4,1466/2, 1466/15 i 1466/8 stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową; ul.
Brzozową, w drodze darowizny.
XXXIII/314/14 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 908/9
stanowiącej drogę dojazdową; ul. Borsuczą, w drodze darowizny.
XXXIII/313/14 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr
1094/6 i 1094/36 stanowiących pas na poszerzenie drogi publicznej; ul. Kwiatowej
oraz drogi gminnej - ul. Zdrojowej, w drodze darowizny.
2015 rok

Posiadane przez Gminę Jaworze budynki:














Budynek UG Jaworze, ul. Zdrojowa 85,
Budynek UG Jaworze, ul. Zdrojowej 82,
Garaże UG Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
Przedszkole nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74,
Budynek mieszkalny – 1/2 Górny Folwark, ul. Wapienicka 117,
Budynek mieszkalny, ul. Zdrojowa 30,
Budynek mieszkalny, ul. Zdrojowa 40,
Budynek mieszkalny , ul. Zdrojowa 111,
Budynek NGZOZ, ul. Lecznicza 272,
Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 317,
Amfiteatr, Jaworze ul. Wapienicka,
Boisko sportowe ORLIK 2012,
Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka, ul. Wapienicka,
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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Szkolna,
Budynek starej szkoły, ul. Cisowa 67,
Zaplecze sportowe przy ul. Koralowej,
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, ul. Wapienicka.

Uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawach dotyczących mienia gminnego:


X/91/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 242/15
o pow. 0,0083 ha w drodze zakupu.
2016 rok

Posiadane przez Gminę Jaworze budynki:


















Budynek UG Jaworze, ul. Zdrojowa 85,
Budynek UG Jaworze, ul. Zdrojowej 82,
Garaże UG Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
Przedszkole nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74,
Budynek mieszkalny – 1/2 Górny Folwark, ul. Wapienicka 117,
Budynek mieszkalny, ul. Zdrojowa 30,
Budynek mieszkalny, ul. Zdrojowa 40,
Budynek mieszkalny , ul. Zdrojowa 111,
Budynek NGZOZ, ul. Lecznicza 272,
Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 317,
Amfiteatr, Jaworze ul. Wapienicka,
Boisko sportowe ORLIK 2012,
Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka, ul. Wapienicka,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Szkolna,
Budynek starej szkoły, ul. Cisowa 67,
Zaplecze sportowe przy ul. Koralowej,
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, ul. Wapienicka.

Uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawach dotyczących mienia gminnego:






XXIV/197/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
1683/49 o pow. 0,0373 ha, w drodze darowizny.
XXIV/196/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr
1683/36 i 1683/39 o łącznej pow. 0,0709 ha położonych przy ul. Słonecznej, w drodze
zakupu.
XXI/173/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 27/2
stanowiącej część nieruchomości Województwa Śląskiego, w drodze darowizny.

Wydane zarządzenia:
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Zarządzenie nr 74/2016 z dn. 20.09.2016r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek
czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Jaworze.
2017 rok

Posiadane przez Gminę Jaworze budynki:


















Budynek UG Jaworze, ul. Zdrojowa 85,
Budynek UG Jaworze, ul. Zdrojowej 82,
Garaże UG Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
Przedszkole nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74,
Budynek mieszkalny – 1/2 Górny Folwark, ul. Wapienicka 117,
Budynek mieszkalny, ul. Zdrojowa 30,
Budynek mieszkalny, ul. Zdrojowa 40,
Budynek mieszkalny , ul. Zdrojowa 111,
Budynek NGZOZ, ul. Lecznicza 272,
Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 317,
Amfiteatr, Jaworze ul. Wapienicka,
Boisko sportowe ORLIK 2012,
Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka, ul. Wapienicka,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Szkolna,
Budynek starej szkoły, ul. Cisowa 67,
Zaplecze sportowe przy ul. Koralowej,
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, ul. Wapienicka.

Uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawach dotyczących mienia gminnego:










XXXII/248/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
1450/14 o pow.0,0415 ha stanowiącej część pasa drogi - ul. Zawilcowej, w drodze
darowizny.
XXIX/231/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
1778/78 o pow. 0,0714 ha stanowiącej pas drogi -odgałęzienie ul. Myśliwskiej, w
drodze darowizny.
XXIX/230/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr
1439/10 i 1439/54 o łącznej pow.0,0748 ha stanowiących pas drogi – odgałęzienie ul.
Widok, w drodze darowizny.
XXIX/229/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1442/8
o pow.0,1007 ha stanowiącej pas drogi – odgałęzienie ul. Widok, w drodze
darowizny.
XXIX/228/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
2539/10 o pow. 0,0059 ha położonej przy ul. Wapienickiej, w drodze zakupu.
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Wydane zarządzenia:


Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 03.01.2017r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania
gminnego zasobu nieruchomości Gminy Jaworze na lata 2017-2019
2018 rok

Posiadane przez Gminę Jaworze budynki:




















Budynek UG Jaworze, ul. Zdrojowa 85,
Budynek UG Jaworze, ul. Zdrojowej 82,
Garaże UG Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
Przedszkole nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74,
Budynek mieszkalny – 1/2 Górny Folwark, ul. Wapienicka 117,
Budynek mieszkalny, ul. Zdrojowa 30,
Budynek mieszkalny, ul. Zdrojowa 40,
Budynek mieszkalny , ul. Zdrojowa 111,
Budynek NGZOZ, ul. Lecznicza 272,
Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 317,
Amfiteatr, Jaworze ul. Wapienicka,
Boisko sportowe ORLIK 2012,
Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka, ul. Wapienicka,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Szkolna,
Budynek starej szkoły, ul. Cisowa 67,
Zaplecze sportowe przy ul. Koralowej,
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, ul. Wapienicka,
Budynek mieszkalno-usługowy – Dom Gminny „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2,
Hala Sportowa, ul. Wapienicka.

Uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawach dotyczących mienia gminnego:




XLIV/333/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działki nr
2662/54 o pow. 0,0049 ha położonej przy ul. Średniej, w drodze zakupu.
XXXVII/287/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
397/41 o pow. 0,0005 ha stanowiącej działkę zajętą pod drogę wewnętrzną - ul.
Magnolii, w drodze darowizny.

7.5. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM
Przez mieszkaniowy zasób gminy należy rozumieć lokale stanowiące własność
gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem
gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w
posiadaniu samoistnym tych podmiotów. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy,
z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania
stosunku pracy, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. W celu wykonywania
zadań gmina może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je
osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.
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Tabela 7.5.1. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym (2014-2018)
2014
Ustawy,
Uchwały Rady
Gminy,
Zarządzenia,

2015
Ustawy,
Uchwały Rady
Gminy,
Zarządzenia

2016
Ustawy,
Uchwały Rady
Gminy,
Zarządzenia

2017
Ustawy,
Uchwały Rady
Gminy,
Zarządzenia

2018
Ustawy,
Uchwały Rady
Gminy,
Zarządzenia

Liczba
mieszkań
w zasobie

23

23

23

23

30

Lokale z
podziałem na
ich charakter

4 – socjalne
19 - komunalne

4 – socjalne
19 - komunalne

4 – socjalne
19 - komunalne

4 – socjalne
19 - komunalne

Zarządzanie
zasobem

Zarządzenie nr
2/2009

Zarządzenie nr
2/2009

Zarządzenie nr
73/2016

Zarządzenie nr
84/2017

Remonty,
zakup
materiałów 48 337,23 zł

Remonty,
zakup
materiałów 20 416,75 zł

Remonty,
zakup
materiałów 52 182,86 zł

Remonty,
zakup
materiałów 31 153,25 zł

Remonty,
zakup
materiałów 69 799,86 zł

Zadłużenie
(zaległości najemcy) –
11 648,07 zł
Lok.
Mieszkalny –
2,60 zł
Lok. Socjalny –
stawa nie
większa niż
połowa z 2,60
zł

Zadłużenie
(zaległości najemcy) –
14 009,27 zł
Lok.
Mieszkalny –
2,60 zł
Lok. Socjalny –
stawa nie
większa niż
połowa z 2,60
zł

Zadłużenie
(zaległości najemcy) –
12 885,62 zł

Zadłużenie
(zaległości najemcy) –
2 545,83 zł

Zadłużenie
(zaległości najemcy) –
3 440,37 zł

Lok.
Mieszkalny –
3,60 zł
Lok. Socjalny –
1,80 zł

Lok.
Mieszkalny –
4,60 zł
Lok. Socjalny –
2,30 zł

Lok.
Mieszkalny –
4,60 zł
Lok. Socjalny –
2,30 zł

Podstawy
prawne

Sprzedaże,
remonty,
zamiana,
oddłużanie,
zadłużanie

Polityka
czynszowa

15 – socjalne,
13 –
komunalne,
2 - chronione
Zarządzenie nr
84/2017
1/2018
5/2018

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Uchwała Nr XV/129/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 24.04.2012r. w sprawie: przyjęcia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata
2012-2017.
3. Uchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Gminy Jaworze z dn. 17.10.2017r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze.
4. Uchwała Nr XXXII/247/2017 Rady Gminy Jaworze z dn. 17.10.2017r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata
2017-2021.
Zarządzenia
1. Zarządzenie nr 73/2016 z dn. 20.09.2016r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za lokale
mieszkalne i socjalne lokale mieszkalne.

STRONA 73

2. Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 25.09.2017r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za lokale
mieszkalne i socjalne lokale mieszkalne.
3. Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu
porządkowego w mieszkaniowym zasobie Gminy Jaworze.
4. Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie: powołania Zespołu ds. rozpatrywania
wniosków o wynajem lokali mieszkalnych.

7.6. ZABYTKI
Podmiotem wspierającym Urząd Gminy w polityce ochrony nad zabytkami jest
Społeczna Rada Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu, która podlega organizacyjnie
Towarzystwu Miłośników Jaworza z siedzibą w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82. Celem jej
działalności jest:







współpraca z Wójtem Gminy Jaworze, Radą Gminy Jaworze oraz Stowarzyszeniami
i Instytucjami działających na terenie Gminy Jaworze w sprawach ochrony zabytków
i opieki nad tymi zabytkami oraz ochrony przyrody,
współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach
ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami,
podejmowanie działań związanych z zachowaniem wartości zabytków
i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechnianie wiedzy
o zabytkach,
pomoc merytoryczna dla Właścicieli obiektów zabytkowych położonych na terenie
Gminy Jaworze.

Na terenie Gminy Jaworze znajdują się 62 pojedyncze obiekty wpisane do rejestru
zabytków województwa śląskiego oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jaworze. Część
pojedynczych obiektów wpisanych jest w obszary lub zespołu takie jak:
1)
2)
3)
4)

Zespół pałacowo-parkowy w Jaworzu,
Zespół kościoła Ewangelicko-Augsburskiego;
Folwark Dolny,
Folwark Górny.

Ww. zespoły, folwarki oraz niektóre pojedyncze obiekty tworzą Układ
urbanistyczny Jaworza wpisany do rejestru zabytków po pozycja decyzja z dnia 01.10.1987 r.,
pozycja A-521/87.
Ponadto na terenie Gminy Jaworze zlokalizowanych jest 14 stanowisk
archeologicznych.
Gmina Jaworze posiada również cenne pamiątki jednych z właścicieli Jaworza Rodziny Saint – Genois d’Anneaucourt. Obecnie pamiątki znajdują się w Muzeum Śląska
Cieszyńskiego.
Na terenie Gmin Jaworze znajduje się również 27 miejsc pamięci.
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Działania gminy w zakresie opieki nad zabytkami:












Spotkania z mieszkańcami, zarządcami obiektów zabytkowych (2014 r.). Na
spotkania poruszane były sprawy związane m.in. ze stanem technicznym obiektów
zabytkowych oraz możliwości pozyskania środków na ich remont.
Wykonywanie bieżących remontów, renowacji obiektów zabytkowych będących
własnością lub w użyczeniu Gminy Jaworze, do których należą:
 ul. Zdrojowa 30 (Willa Moritza) (własność);
 ul. Zdrojowa 111 (obiekt Górnego Folwarku Górnego) (własność);
 ul. Wapienicka 117 (1/2 obiektu)
 ul. Szkolna 97 (Budynek dawnej gospody „Pod Goruszką”) (użyczenie);
 Altana (Glorieta) na Wzgórzu Goruszka (własność);
 Kwatera Hrabiowska na cmentarzu rzymsko-Katolickim;
 pamiątki Rodziny Saint – Genois d’Anneaucourt.
Przeprowadzone prace remontowe/konserwatorskie w latach 2014 – 2018:
 Konserwacja nieoprawnych i oprawnych dokumentów rękopiśmiennych
z Archiwum Saint Genois d’Anneaucourt nr inw. 23, 28, 33,34, 38,39,54 (2015),
koszt – 10 000,00 zł,
 Wykonanie zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjnych następujących
obiektów na Kwaterze Hrabiowskiej na cmentarzu rzymsko-Katolickim
(2017 r.), koszt – 19 000,00 zł,
 Konserwacja i zabezpieczenie pamiątek Rodziny Saint – Genois z Jaworza
(2017), koszt – 12 000,00 zł,
 Wykonanie prac konserwatorskich przy ławkach (6 sztuk) wykonanych
metodą odlewów ze sztucznego kamienia usytuowanych/rozmieszczonych
wokół Glorietty na wzgórzu Goruszka w Jaworzu (2018 r.), koszt – 30 500 zł,
 Wykonanie konserwacji i zabezpieczenia pamiątek Rodziny Saint – Genois
z Jaworza. (2018 r) koszt – 12 000,00 zł,
 „Rewitalizacja zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu” - okres realizacji
zadania od 01.02.2016 do 30.06.2017 – całkowity koszt zadania 199 464,35 zł,
- w tym dotacja WFOŚiGW 153 622,00 zł oraz udział własny Gminy Jaworze
45 842,35 zł,
 Zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne na pomnikach przyrody na terenie
Gminy Jaworze” – całkowity koszt zadania 44 280,00 zł – w tym dotacja
WFOŚiGW 35 424,00 zł oraz udział własny Gminy Jaworze 8 856,00 zł,
Utrzymanie obiektów zabytkowych stanowiących własność gminy we właściwym
stanie technicznym.
Podejmowanie starań o uzyskanie środków zewnętrznych na rewaloryzację
i konserwację zabytków będących własnością gminy.
Zmiana sposobu użytkowania lub adaptacja nieużytkowanych obiektów
zabytkowych (będących własnością gminy do nowych funkcji (Planowana
Rewitalizacja budynku przy ul. Zdrojowej 30 – Willa Moritza)
Współpraca ze Społeczną Radą Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu.

Uchwały podjęte w latach 2014-2018 i ich wykonanie (w tym zarządzenia) dotyczące
ochrony nad zabytkami:
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Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Jaworze na lata 2016
– 2019.
Zarządzenie nr 61/2013 Wójta Gminy Jaworze z dnia 5 września 2013 r. w sprawie
przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jaworze.
Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenie nr 61/2013 Wójta Gminy Jaworze z dnia 5 września 2013 r. w
sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jaworze.

7.7. BUDŻET OBYWATELSKI W LATACH 2014-2018
Rada Gminy Jaworze uchwałą Nr V/38/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy
w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu na wniosek wójta wprowadziła
instytucję tzw. budżetu partycypacyjnego jako mechanizm finansowania tzw. projektów
obywatelskich.
Do 2018 roku włącznie przeprowadzono cztery edycje „Budżetu Obywatelskiego”,
w ramach którego rozdysponowano w latach 2015-2017 po 100.000 zł rocznie, a w 2018r. –
już 120.000 zł.
Podstawy prawne dla realizacji procedury „Budżetu Obywatelskiego”:
2015 rok









Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 luty 2015 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji
zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu,
Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie Uchwały nr V/38/2015 z dnia 3 kwietnia
2015 r. ,
Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu
Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2015,
Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 7 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku
2015,
Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 20 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji projektów tzw. Budżetu Obywatelskiego

2016 rok




Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu
w roku 2016,
Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji projektów tzw. Budżetu Obywatelskiego.
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2017 rok




Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie
uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu
w roku 2017
Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego.

2018 rok




Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Jaworze z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie
uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu
w roku 2018,
Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego.

Do realizacji w poszczególnych latach przyjęto następujące projekty:
Lp.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.
5.

Tematyka projektu
ROK 2015
Głosujących: 209 osób
Plac zabaw przy ul. Cieszyńskiej
Rów przydrożny wzdłuż ul. Południowej
Renowacja i uruchomienie ręcznej sikawki
Spotkania prozdrowotne „Sekrety zdrowia”
ROK 2016
Głosujących: 468 osób
Poprawa porządku oraz bezpieczeństwa ruchu przy
ul. Podgórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morwową
do skrzyżowania z ul. Ładną
Tor przeszkód „Mały Strażak”
Rozkładana scena teatralna
Jaworzańskie PL_U_SZA_KI – plener, ulotka, szachy, kino
ROK 2017
Głosujących: 705 osób
Projekt obywatelski „Karta Projektu”. Zarurowanie odcinka
rowu przydrożnego i montaż przepustu na skrzyżowaniu
ulicy południowej z ulicą Podgórską w celu poszerzenia
jezdni
„Gimnazjalisto! trzymaj się!” – wykonanie balustrady ze stali
nierdzewnej na szkolnych korytarzach
Kontynuacja poprawy porządku oraz bezpieczeństwa ruchu
przy ul. Podgórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.
Morwową do skrzyżowania z ul. Południową
Krąg Kobieta Jaworze – spotkania i warsztaty integracyjne
Umundurowanie retro dla obsługi ręcznej sikawki konnej
z XIX w.

Kwota budżetu

15 000 zł
50 000 zł
24 500 zł
3 900 zł

29 000 zł
15 000 zł
12 700 zł
43 300 zł

24 600 zł

25 000 zł
24 900 zł
4 800 zł
18 000 zł
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1.
2.
3.
4.
5.

ROK 2018
Głosujących: 762 osób
„Zdrowie dzieci zaczyna się w kuchni”
Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ulicy Południowej
Kurtyna
Jaworkowy Zakątek Zabaw
Stworzenie systemu audio – video wspomagającego wykłady
audytoryjne, prelekcje i zajęcia warsztatowe słuchaczy
Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (JU3W) w
lokalach oraz w terenie

30 000 zł
30 000 zł
25 000 zł
27 500 zł
6 500 zł

STRONA 78

ROZDZIAŁ 8:
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY
8.1. BESKIDZKI ZWIĄZEK POWIATOWO-GMINNY
W dniu 11 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się
pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, którego
uczestnikami jest dziewięć gmin naszego powiatu oraz Powiat Bielski.
Związek został utworzony do prowadzenia zadań z zakresu transportu publicznego.
Będzie on zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych lub w sieci
komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu
i gmin będących jego uczestnikami. Dnia 27 marca br. Beskidzki Związek PowiatowoGminny z siedzibą w Bielsku-Białej (BZPG) został zarejestrowany przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w stosownym wykazie pod pozycją nr 6.
Uczestnikami BZPG jest dziewięć gmin naszego powiatu (z wyjątkiem CzechowicDziedzic) oraz sam Powiat Bielski, które są reprezentowane w strukturach związkowych
przez następujące osoby:











Powiat Bielski: starosta Andrzej Płonka i naczelnik wydziału komunikacji
Bogusław Jakubiec,
Bestwina: wójt Artur Beniowski i inspektor Referatu Zamówień Publicznych
i Funduszy Europejskich Piotr Łyp,
Buczkowice: wójt Józef Caputa i inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego
Jerzy Kanik,
Jasienica: wójt Janusz Pierzyna i wicewójt Krzysztof Wieczerzak,
Jaworze: wójt Radosław G. Ostałkiewicz i skarbnik gminy Krzysztof Śliwa,
Kozy: wójt Jacek Kaliński i skarbnik gminy Dominik Pawiński,
Porąbka: wójt Paweł Zemanek i przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Drabek,
Szczyrk: burmistrz Antoni Byrdy i przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2
Wojciech Bydliński,
Wilamowice: burmistrz Marian Trela i kierownik Wydziału Spraw
Gospodarczych Kazimiera Gabryś,
Wilkowice: wójt Janusz Zemanek i inspektor Referatu Inwestycji Wojciech
Cendrzak.

Jedenastoosobowy Zarząd BZPG tworzą: Przewodniczący Zarządu Związku –
Radosław Ostałkiewicz (wójt gminy Jaworze), Wiceprzewodniczący Zarządu Związku –
Artur Beniowski (wójt gminy Bestwina), Członek Zarządu – Józef Caputa (wójt gminy
Buczkowice), Członek Zarządu – Janusz Pierzyna (wójt gminy Jasienica), Członek Zarządu
– Jacek Kaliński (wójt gminy Kozy), Członek Zarządu – Paweł Zemanek (wójt gminy
Porąbka), Członek Zarządu – Antoni Byrdy (burmistrz Szczyrku), Członek Zarządu –
Marian Trela (burmistrz gminy Wilamowice), Członek Zarządu – Janusz Zemanek (wójt
gminy Wilkowice), Członek Zarządu – Andrzej Płonka (starosta bielski), Członek Zarządu
– Seweryn Kobiela (dyrektor Biura Związku).
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Zarząd pracuje społecznie, nie pobierając za swoją pracę żadnego wynagrodzenia –
za wyjątkiem etatowego członka zarządu Seweryna Kobieli, który pełni jednocześnie
funkcję dyrektora Biura Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego i kieruje na co dzień
jego bieżącymi sprawami oraz zespołem pracowniczym. W Biurze zatrudnione są razem
z nim trzy osoby – w tym inspektor ds. publicznego transportu zbiorowego oraz główna
księgowa.
Związek Powiatowo-Gminny to nowa formuła współpracy samorządowej w prawie
polskim – do tej pory gminy mogły współpracować w ramach związku jedynie między sobą
(bez powiatu), jednak od początku 2017 roku wprowadzono możliwość zakładania tzw.
związków powiatowo-gminnych. Ich celem jest m.in. bardziej elastyczna i partnerska
realizacja zadań wykraczających poza właściwość jednej miejscowości.
Tabela 8.1.1. Finansowanie transportu publicznego w Gminie Jaworze
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Kwota
53 500,00
50 000,00
79 598,00
79 598,00
123 527,00
159 196,00
237 301,50
259 510,00
352 752,00

Uwagi
Rozliczenie za wozokilometry
Wydatki majątkowe
Rozliczenie za wozokilometry
Rozliczenie za wozokilometry
Rozliczenie za wozokilometry
Rozliczenie za wozokilometry
Rozliczenie za wozokilometry
Rozliczenie za wozokilometry
Rozliczenie za wozokilometry

8.2. PKS W BIELSKU-BIAŁEJ S.A.
Do 2017r. za sprawy komunikacji publicznej odpowiadał Powiat Bielski,
a współfinansowały go wszystkie samorządy naszego regionu. W czerwcu 2018r. gminy
powiatu bielskiego stały się pełnoprawnym podmiotem współdecydującym o kierunkach
działania PKS-u oraz wykorzystaniu jego potencjału i zasobów do realizacji zadań
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Sama spółka PKS stała się tzw. operatorem
transportu publicznego, a Związek – organizatorem komunikacji publicznej w regionie.
W dniu 19 kwietnia 2018 roku Rada Powiatu Bielskiego jednogłośnie przyjęła
uchwałę w sprawie nieodpłatnego zbycia akcji przedsiębiorstwa PKS w Bielsku-Białej SA
na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Na tej podstawie powiat bielski
przekazał Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu 100 procent akcji bielskiego
PKS. – Związek przejął od powiatu bielskiego 476.800 akcji o nominalnej wartości 10 zł
każda, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego wynoszącego aktualnie 4.768.000
złotych.
W związku z tym Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny zobowiązał się do takiej
zmiany statutu spółki, aby ograniczyć zbywalność i obciążanie akcji bez uprzedniej zgody
władz Związku, a także zdecydował się na ustalenie mechanizmy bezpieczeństwa
na wypadek likwidacji Związku lub wyjścia z niego któregokolwiek z członków.
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W 2020 roku wchodzi w życie uchwalona w 2010 r. ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym. Ten wyjątkowo długi okres vacatio legis miał pozwolić gminom, powiatom
i województwom na odpowiednie przygotowanie się do nowych zadań w komunikacji
publicznej. Od stycznia 2020 r. po stronie samorządu znajdzie się nowe zadanie,
tj. organizacja transportu publicznego oraz zapewnienie usług w komunikacji
za pośrednictwem tzw. operatorów (czyli firm przewozowych). Rozporządzenie unijne
1370/2007 w tej sprawie przewiduje kilka trybów wyłonienia takiego przewoźnika – poprzez
typowy przetarg albo w ramach zamówienia „in house”, które pozwala na zlecenie
konkretnej usługi bezprzetargowo spółce, w której samorząd ma tzw. pakiet kontrolny.
Obie te regulacje określają trzy drogi wyłonienia podmiotu obsługującego linie
komunikacyjne w gminie, a mianowicie:




w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, czyli w drodze przetargowej,
w trybie koncesyjnym,
w trybie zlecenia usług tzw. podmiotowi wewnętrznemu.

Zgodnie z art. 2 lit. j) Rozporządzenia 1370/2007 stanowi, że „podmiot wewnętrzny”
oznacza odrębną prawnie jednostkę podlegającą kontroli właściwego organu lokalnego, a w
przypadku grupy organów przynajmniej jednego właściwego organu lokalnego,
analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami. Tym samym BZPG stał
się „posiadaczem” własnego podmiotu wewnętrznego w rozumienia prawa unijnego.
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ROZDZIAŁ 9:
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
9.1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JAWORZU
Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadza
generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej
pokrywane są m.in. z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym gminy.
Zapisy art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowią, że koszty
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego
umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków
ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej ( przy czym ubezpieczenie
może być imienne lub zbiorowe nieimienne), koszty okresowych badań lekarskich ponosi
gmina.
Gmina Jaworze finansowo wspiera działalność OSP poprzez:






dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (operacyjnej), tj. zdolności
podmiotu ratowniczo-gaśniczego do reagowania na nagłe zagrożenie oraz
stopnia jego przygotowania do działań ratowniczych,
wypłatę ekwiwalentu osobom biorącym udział w akcjach zgodnie z Uchwałą
Nr XXI/188/08 Rady Gminy Jaworze z 27.11.2008r. w sprawie określenia
wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej,
inne formy (np. dofinansowanie do inwestycji).

Tabela 9.1.1. Dofinansowanie OSP ze środków gminnych
Dotacja
gotowość
bojowa

Ekwiwalent
za udział w
akcjach

Inne

2018

54 000,00 zł

2 105,50 zł

11 092,96 zł

2017

36 000,00 zł

5 790,67 zł

2 700,00 zł

2016

44 380,00 zł

3 093,15 zł

15 000,00 zł

2015

24 682,00 zł

2 308,83 zł

16 000,00 zł

2014

30 100,00 zł

2 896,02 zł

9 000,00 zł

Przekazanie wyposażenia i urządzeń
ratownictwa (defibrylator, zestaw ratownictwa
medycznego), niezbędnych do udzielenia
pomocy poszkodowanym pozyskanego z
Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości
Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – piła
do cięcia drewna
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup 3 sztuk aparatów ochrony dróg
oddechowych typu AUER AIR-GO.
Zakup kamery termowizyjnej niezbędnej
podczas prowadzenia akcji ratowniczogaśniczych
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Działalność przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa realizowana jest przez
Państwową Straż Pożarną przy udziale Ochotniczej Straż Pożarnej, która otrzymuje dotację
na utrzymanie gotowości bojowej. Zdarzenia mające znamiona sytuacji kryzysowej
realizowane są na podstawie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego, którego celem jest
zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania na zaistniałą
sytuację. Należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą
znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu
na nieadekwatność posiadanych sił i środków.
Przy opracowaniu Planu Zarządzania Kryzysowego przyjęto założenie, że plan
określa rolę, miejsce i zadania administracji samorządowej oraz instytucji i organizacji
pozarządowych w czasie realizacji przedsięwzięć reagowania kryzysowego. Ponadto:








organy, instytucje i organizacje wymienione w planie, którym przypisane są zadania
reagowania kryzysowego zapewniają sprawną realizacje tych zadań;
w przypadku zagrożeń, które zostały wymienione w Planie i wymagają reakcji służb
nie będących w dyspozycji gminy, Plan określa działania mające na celu
ograniczenie ich skutków i zabezpieczenie terenu do czasu przybycia odpowiednich
służb oraz określa sposób ich wspierania;
na szczeblu wojewódzkim utrzymuje się obwody (Państwowej Straży Pożarnej
i Policji) do wsparcia działań reagowania kryzysowego prowadzonych przez
samorządy terytorialne szczebla powiatowego i gminnego;
w każdej sytuacji kryzysowej administracja gminna może liczyć na wsparcie
ze strony szczebla powiatowego;
w sytuacjach kryzysowych dążyć będzie się do zachowania współdziałania
pomiędzy wszystkimi uczestnikami i szczeblami reagowania kryzysowego.

9.2. PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej uzyskała
ze środków budżetu gminy następującą pomoc finansową:



10 000,00 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w BielskuBiałej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych – bieżących (2015),
10 000,00 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w BielskuBiałej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych – zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego (2016).

9.3. WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej uzyskała ze środków budżetu gminy
następującą pomoc finansową:


10 000,00 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku- Białej
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych związanych z zakupem
nowego sprzętu transportowego dla komisariatu Policji w Jasienicy (2015),
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5.000,00 zł na pokrycie wydatków Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą normę
określoną w art. 33 ust. 2 w okresie letnim na terenie Gminy Jaworze (2015),
5.000,00 zł na pokrycie wydatków Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą normę
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji w miesiącach lipiec-wrzesień 2016r.
na terenie Gminy Jaworze (2016),
10 000,00 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem
samochodów hybrydowych (2016),
5.600,00 zł na pokrycie wydatków Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą normę
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji w miesiącach lipiec-wrzesień 2017r.
na terenie Gminy Jaworze (2017),
8.000,00 zł na pokrycie wydatków Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą normę
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji w miesiącach lipiec-wrzesień 2018r.
na terenie Gminy Jaworze (2017),
12 000,00 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku- Białej
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem
samochodu hybrydowego dla komisariatu Policji w Jasienicy (2018),
10 000,00 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku- Białej
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem
sprzętu transportowego (2018),
3 000,00 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
z przeznaczeniem na zakup ogólnodostępnego, samoobsługowego alkomatu
do badania stanu trzeźwości mieszkańców gminy (2018),
8 000,00 zł na pokrycie wydatków Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą normę
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji w miesiącach lipiec-wrzesień 2018r.
na terenie Gminy Jaworze (2018).

9.4. OBRONNOŚĆ I OBRONA CYWILNA
Realizacja zadań obronnych w gminie Jaworze przebiega na podstawie
przewidzianych zadań dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym Wójta w „Planie
realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie śląskim na
dany rok". Szczególny nacisk kładzie się na:




realizację zaplanowanych szkoleń,
zgrywanie obsady stałego dyżuru poprzez udział w wojewódzkim treningu
uruchamiania i funkcjonowania Stałych Dyżurów w woj. śląskim,
zapewnienie ciągłości pracy Wójta w stałej siedzibie, jak również zapasowym
miejscu pracy.

Dokumentami koordynującymi proces prowadzonych w gminie Jaworze
przygotowań obronnych jest „Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych
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państwa w województwie śląskim na dany rok”, „Plan szkolenia obronnego na dany rok"
oraz „plan kontroli realizacji zadań obronnych na dany rok".
Przygotowanie i dostosowywanie przedsięwzięć w obszarze planowania
i organizacji do wprowadzenia zmian systemowych w dziedzinie prawa regulującego obszar
ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie powiatu bielskiego oraz kontynuowanie
procesu doskonalenia istniejących struktur obrony cywilnej poprzez szersze angażowanie
w działania ratownicze i ćwiczenia instytucji, służb i podmiotów oraz doskonalenie ich
współdziałania w czasie pokoju w ramach zintegrowanego systemu bezpieczeństwa.
Realizacja zadań obrony cywilnej skoncentrowana jest na:







doskonaleniu funkcjonowania Systemu Wykrywania Alarmowania (SWA) i Systemu
Wczesnego Ostrzegania (SWO), - treningi syren alarmowych,
prowadzeniu działań dotyczących aktualizacji dokumentacji w zakresie Obrony
Cywilnej,
modernizacji radiowego analogowego systemu alarmowania i powiadamiania
ludności opartego o elektroniczne syreny alarmowe,
weryfikacji przydatności sprzętu, przeprowadzanie remontów i wymiany w miarę
możliwości zużytego sprzętu oraz dokonywanie zakupów nowego sprzętu
i wyposażenia formacji OC z uwzględnieniem wytycznych Szefa Obrony Cywilnej
Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania
organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie
niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
dalszym intensyfikowaniu działań w zakresie edukacji, w tym edukacji
społeczeństwa w ramach powszechnej samoobrony.
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ROZDZIAŁ 10:
USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
10.1. INTEGRACJA I ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Ramy zadaniowe pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej .
Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej Państwa, mająca
na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia”. Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy
społecznej zatrudniają pracowników socjalnych jako realizatorów pomocy społecznej.
Zadania Ośrodka są zadaniami o charakterze profilaktycznym, rozwojowym,
uzupełniającym i opiekuńczym. Zmierzają do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych tak ażeby w miarę możliwości doprowadzić ich do życiowego
usamodzielnienia się i zintegrowania się ze środowiskiem.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc winna zgłosić się do ośrodka pomocy
społecznej właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania. Świadczenia udzielane są
na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby,
za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna
może być udzielana również z urzędu. Następnie pracownik socjalny przeprowadza
rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu ustalenia
sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny. Należy
przedstawić dokumenty potwierdzające osiągane dochody oraz dołączyć inne
zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego, niezbędne do przyznania pomocy
i udokumentowania określonej sytuacji życiowej. Przyznanie lub odmowa przyznania
świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Jedynie udzielenie świadczenia
w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Polityka społeczna Gminy ma na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb
życiowych, wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
Tabela 10.1.1. Podmioty objęte pomocą społeczną w Jaworzu
Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba rodzin objętych
pomocą społeczną
106
122
105
89
93

Liczba osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną
259
284
238
176
196
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Tabela 10.1.2. Przyczyny przyznawania pomocy społecznej w Jaworzu
Powód trudnej sytuacji
życiowej

Liczba rodzin
2014

2015

2016

2017

2018

Ubóstwo

50

59

47

38

33

Bezrobocie

49

55

39

26

21

Bezdomność

2

2

1

1

0

Potrzeba ochrony
macierzyństwa

12

19

20

11

14

Niepełnosprawność

54

56

48

44

48

Długotrwała lub ciężka
choroba

57

58

49

46

54

Alkoholizm

4

15

19

7

8

Przemoc w rodzinie

11

13

14

1

3

Sytuacja kryzysowa

11

9

3

4

6

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego

45

55

49

38

41

Najistotniejszą przyczyną udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
jest obok bezrobocia ubóstwo oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba. Wszystkie te
czynniki determinują konieczność prowadzenia pracy socjalnej rozumianej jako działalność
zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
10.2. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ:
Świadczenia z pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter
obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone
przesłanki będące podstawą ich przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje
świadczeń:
1) Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny
celowy;
2) Świadczenie niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki
na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie
pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie,
posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania, mieszkanie chronione.
Praca socjalna jest podstawowym zadaniem realizowanym przez pracowników
socjalnych i świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe dla tej działalności metody i techniki,
stosowane z poszanowaniem godności osób i ich prawa do samostanowienia.
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Tabela 10.2.1. Praca socjalna w latach 2014-2018

Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba rodzin objętych pracą
socjalną
165
201
164
105
140

Liczba osób w rodzinach
objętych pracą socjalną
400
456
353
214
303

Jedną z form pomocy społecznej jest wymienione wyżej mieszkanie chronione
zapewniające osobom w nim przebywającym prawidłowe funkcjonowanie w środowisku w
integracji ze społecznością lokalną. Na terenie Gminy Jaworze w 2018 roku utworzono dwa
mieszkania chronione. Mieszkania te przeznaczone są dla osób, które ze względu na trudną
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w życiu
codziennym i nie wymagają usług świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki.
W ramach utworzenia mieszkań chronionych na terenie Jaworza podjęto
następujące zarządzenia i uchwały :




Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Jaworze z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali przeznaczonych na mieszkania
chronione.
Uchwała nr XLII/319/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Kolejną formą pomocy społecznej był wieloletni program wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania tj. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Głównym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z
rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze
środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym
wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto Program miał na celu poprawę stanu
zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie u nich prawidłowych nawyków
żywieniowych.
Tabela 10.2.2. Liczba osób objętych programem w zakresie dożywiania

Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba osób objętych Programem
111
133
122
87
94
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W ramach powyższego Programu podjęto następujące uchwały:





Uchwała Nr XXXI/284/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku
celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
Uchwała Nr XXXI/286/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie
przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020;
Uchwała Nr XXXI/285/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

10.3. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018r. poz. 1508, z późn. zm.) gminy, powiaty oraz samorząd województwa mają
obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Organy
wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają co roku do dnia 30
kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom
województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy
społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok
następny. Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowuje się na podstawie danych
uzyskanych z zasobów własnych GOPS w Jaworzu, z Urzędu Gminy w Jaworzu i jednostek
organizacyjnych gminy. Ocena jest materiałem poglądowym mającym ułatwić
podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w kolejnym okresie.
Tabela 10.3.1. Ocena zasobów społecznych w Jaworzu
ocena zasobów
mieszkania chronione
liczba miejsc w mieszkaniach
chronionych
archiwum GOPS
liczba świetlic i klubów dla dzieci
i młodzieży
w tym:
- przyszkolne
- pozaszkolne
liczba klubów i innych miejsc spotkań
dla seniorów
placówki wsparcia dziennego:
- liczba miejsc w placówkach ogółem
- liczba osób korzystających
- liczba osób zatrudnionych ogółem
Klub Integracji społecznej - liczba
placówek
- liczba uczestników zajęć

2014

2015

2016

2017

2018

0
0

0
0

0
0

0
0

2
5

0
3

0
3

0
3

0
3

1
3

2
1
0

2
1
0

2
1
0

2
1
1

2
1
1

1
60
26
5
0

1
60
51
5
1

1
60
42
5
1

1
30
33
5
1

1
30
34
5
1

0

0

7

7

1
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- liczba osób zatrudnionych ogółem
Kadra GOPS - ilość osób
zatrudnionych w tym:
- pracownicy socjalni
- świadczenia
- opiekunki
- księgowość
System wspierania rodziny
- asystenci
- starszy specjalista pracy z rodziną

0
12

1
12

1
12

1
13

1
14

4
1
1
2

4
1
1
2

4
1
1
2

4
2
1
2

3
2
2
2

2
0

1
1

2
1

2
1

2
1

Prognoza społeczna.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu obserwuje stopniowe starzenia się
społeczeństwa. Zaznacza się wyraźnie problem samotnego bytowania ludzi starszych
w środowisku oraz uchylania się przez bliskich od opieki nad chorym członkiem rodziny.
Stąd też zwiększa się potrzeba świadczenia usług opiekuńczych oferowanych przez gminę.
Widoczny jest również ujemny przyrost demograficzny, niska dzietność,
opóźnianie wieku urodzenia pierwszego dziecka te zadania wymagają jednak interwencji
państwa, gdyż daleko wykraczają poza możliwości społeczności lokalnych.
Obserwuje się również coraz więcej rodzin korzystających ze wsparcia, w których
występuję bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego są to głównie rodziny niepełne.
Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na formy pomocy nie mieszczące się
w sferze finansowej, usługowej, czy w naturze. Coraz częściej podopieczni pomocy
społecznej poszukują wsparcia prawnego, terapeutycznego, psychologicznego oraz pracy
socjalnej.
10.4. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa
niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego
naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.
Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc,
zarówno w zakresie ustawy o pomocy społecznej jak i w zakresie ustawy o świadczeniach
rodzinnych. Pomoc przyznawana jest na podstawie wydanego przez właściwy, ze względu
na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności orzeczenia:
 niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 rok życia;
 stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
 wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub
niezdolności do pracy.
Orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności:
 znaczny,
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umiarkowany,
lekki.
Orzeczenia mają charakter okresowy lub trwały.
Uzyskanie stopnia niepełnosprawności pozwala korzystać z wielu form pomocy
i uprawnień, takich jak np.:
 odpowiednie zatrudnienie;
 szkolenia;
 zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
 korzystanie z rehabilitacji;
 korzystanie z usług opiekuńczych i terapeutycznych;
 uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego;
 uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej.



Tabela 10.4.1. Liczba rodzin niepełnosprawnych, które skorzystały ze świadczeń
pomocy społecznej w latach 2014-2018
Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba rodzin
niepełnosprawnych
54
56
48
44
48

Liczba osób w rodzinach
107
16
86
74
71

W celu pomocy osobom niepełnosprawnym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworzu realizuje następujące zadania:
1) Świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania.
2) Zachęca do korzystania z oferty ośrodków wparcia, placówek dziennych i służby
zdrowia w Bielsku-Białej i powiecie bielskim.
3) Udziela pomocy finansowej osobom o niskich dochodach na zasadach określonych
w ustawach.
4) Obejmuje ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym osoby niepełnosprawne
i członków ich rodzin, na zasadach określonych w ustawach.
5) Organizuje coroczne spotkania seniorów z Jaworza, tzw. „Dzień Seniora”.
6) Pomaga w organizowaniu corocznego spotkania opłatkowego.

Tabela 10.4.2. Rodziny objęte usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi
Rok

2014
2015

Liczba rodzin korzystających ze
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
8
10

Liczba rodzin korzystających
z usług opiekuńczych

7
8
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2016
2017
2018

6
5
6

10
10
15

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu w 2018 roku przystąpił do
programu „Opieka 75+”. Program ten skierowany był do osób samotnie gospodarujących
w wieku 75 lat i więcej. Środki finansowe z programu przeznaczone były na zwiększenie
liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Tabela 10.4.3. Niepełnosprawni jako beneficjenci pomocy społecznej
Rok
2014

2015

2016

2017

2018

Rodzaj świadczenia
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Liczba osób
90
7
2
91
7
3
93
7
3
96
6
4
97
10
2

10.5. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizuje zadania z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011r. Ustawa nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizację 3-letnich
gminnych programów wspierania rodziny. W Gminie Jaworze opracowane zostały
dwa programy:
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 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2013-2015
przyjęty Uchwałą Nr XXII/209/2013 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca
2013r.,
 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2016-2018
przyjęty Uchwałą Nr X/94/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 października
2015r.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 jak i 2016-2018
stanowi samodzielny program, służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego podstawowym
założeniem jest utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dla
dzieci i rodzin. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować będą się
nie tylko na dziecku, ale również na całej rodzinie, jako podstawowej komórce
społecznej.
Gmina prowadzi wiele inicjatyw na rzecz wspierania rodzin, szczególnie
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Inicjatywy
skierowane są na promocję wartości rodzinnych oraz umacnianie rodziny.
W zakresie poradnictwa i interwencji, związanych z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie, profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
przeciwdziałaniem narkomanii oraz służących wzmocnieniu opiekuńczych i
wychowawczych kompetencji rodziców/opiekunów dzieci, prowadzone są
następujące formy działań:

















Działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie- ścisłe współdziałanie służb,
Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego, w którym prowadzone są porady
wspierająco-prawne dla rodzin zagrożonych przemocą i problemem choroby
alkoholowej,
Porady prawne i psychologiczne,
Terapeuta uzależnień,
Logopeda,
Doradca zawodowy,
Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Działania wspierające i interwencyjne pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaworzu,
Policjant – Dzielnicowy Jaworza
Realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
Prowadzenie dożywiania dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach.
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie świetlicy
środowiskowej, z dożywianiem dzieci oraz z zajęciami opiekuńczowychowawczymi z elementami socjoterapii.
Działania pedagogów i psychologów w szkołach.
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.
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W ramach realizacji zadań wynikających z powyższej ustawy, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu przystąpił do resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej”.
Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu
prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem
odbywa się za zgodą rodziny. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak
najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich
oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej
sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność
podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina.
W pierwszej kolejności asystent wspiera rodzinę w rozwiązywaniu podstawowych
problemów życiowych.
Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest
całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi
dysfunkcjami.

Tabela 10.5.1. Rodziny objęte działaniami asystenta rodziny (2014-2018)
Rok

Liczba asystentów rodziny

2014
2015
2016
2017
2018

1
1
2
2
3

Liczba rodzin objętych
opieką asystenta
7
16
14
12
10

Działania podejmowane przez asystenta na rzecz rodziny polegają na:








diagnozowaniu problemów rodziny;

określeniu wspólnie z rodziną, podstawowych problemów i potrzeb
występujących w rodzinie;
motywowaniu rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania
problemów;
sporządzeniu planu pomocy rodzinie
zaangażowaniu całej szeroko pojętej rodziny oraz podejmowaniu czynności
związanych z realizacją zadań zawartych w planie, przy aktywnym udziale
rodziny;
pomocy w rozwiązywanie podstawowych problemów: socjalnych,
psychologicznych, wychowawczych, pomocy w zdobywaniu umiejętności
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prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, wspieraniu rodziny w
uzyskaniu zatrudnienia i podniesieniu kwalifikacji zawodowych
prowadzeniu poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji
życiowej,
monitorowaniu i wspieraniu procesu zmian, wzmacnianiu i pokazywaniu
rezultatów własnych osiągnięć, dalszym budowaniu postawy aktywnej
klienta

Objęcie rodziny wsparciem asystenta nie zawsze prowadzi do odzyskania
przez nią zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych. W sytuacji, gdy pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej
stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub życia koniecznym staje się
odseparowanie go i umieszczenie w pieczy zastępczej.
Tabela 10.5.2. Liczba dzieci z terenu Jaworza przebywających w rodzinach
zastępczych i rodzinnych domach dziecka w latach 2014-2018
Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba dzieci
ogółem
6
5
8
7
4

w rodzinach
w rodzinach
spokrewnionych niezawodowych
3
3
3
0
5
2
5
1
1
1

w rodzinach
zawodowych
0
1
1
1
2

Tabela 10.5.3. Liczba rodzin zastępczych w latach 2014-2018
Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba rodzin
ogółem
7
4
7
6
2

spokrewnione

niezawodowe

zawodowe

4
3
5
4
1

3
1
2
2
1

0
0
0
0
0

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny zakłada następujące
efekty i rezultaty:






Poprawę
funkcjonowania
rodzin
z
problemami
opiekuńczowychowawczymi.
Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.
Poprawę sytuacji dziecka w rodzinie poprzez wzmocnienie więzi rodzinnych.
Zwiększenie dostępności rodziny do poradnictwa specjalistycznego.
Nabycie przez rodzinę wiedzy i umiejętności na temat właściwego
rozwiazywania konfliktów emocjonalnych i odpowiednie ich wykorzystanie,
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Rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami
realizującymi program wpierania rodziny.

Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację programu powinny włączyć się
aktywne instytucje, placówki i organizacje, które swoimi działaniami, wspierają
dzieci i rodziny. Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie
sytuacji dziecka i rodziny, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego,
ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz
stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.
Świetlica środowiskowa.
W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej na terenie
Jaworza działa świetlica środowiskowa, która jest placówką wsparcia dziennego
funkcjonującą w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu.
Uczestnikami Świetlicy Środowiskowej są dzieci i młodzież w wieku szkolnym tj. od
7 do 18 lat zamieszkujące w Jaworzu.
Dzieci mogą korzystać z szeregu zajęć, są to m.in.:












zajęcia manualne, plastyczne, techniczne: zabawy konstrukcyjne, układanki,
puzzle, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie,
wydzieranie, sklejanie i wyklejanie, szycie i wyszywanie, modelowanie,
origami itp.
zajęcia sportowo-turystyczne: gry i zabawy sportowe, ćwiczenia
gimnastyczne, wycieczki itp.
zajęcia czytelniczo-medialne: czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni,
opowiadań wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych,
korzystanie z programów komputerowych,
zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, profilaktyczne: rozmowa,
pogadanka, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, itp.
zajęcia inspirujące rozwój różnorodnych zainteresowań i pasji (zabawy
tematyczne, konkursy, gry dydaktyczne),
odrabianie prac domowych,
imprezy i uroczystości świetlicowe,
spotkania z ciekawymi ludźmi,
wyjazdy w czasie wakacji – integracja z dziećmi spoza świetlicy.

Uchwałą Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 kwietnia 2016r.
w sprawie połączenia placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej
w Jaworzu, z jednostką organizacyjną pomocy społecznej - Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Jaworzu.

10.6. PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I NARKOMANII
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii, są realizowane corocznie, od wielu lat. W latach
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2014 – 2016 opracowywane były dwa odrębne programy, osobno Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobno Program
Przeciwdziałania Narkomanii. Od 2017 roku zostały one ujęte w jedną całość: jako Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok. Program przedstawia zadania własne Gminy
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków i stanowi integralną część Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2014 – 2022.
Podstawę prawną jego wdrożenia i realizacji stanowią przepisy art. 41 ustawy z dnia
26 listopada 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z
2018 r. poz. 2137 ze zm.) oraz z art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.).
Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy
Jaworze, zgodnie z zapisami harmonogramu realizacji zadań, przy udziale Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonawcami zadań mogą być, w
szczególności osoby fizyczne, prawne, organizacje pozarządowe, kościoły, instytucje
kultury, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświatowe, działające w obszarze profilaktyki
uzależnień.
Program realizuje zadania „Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”
oraz „Krajowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, które
służą osiągnięciu celu operacyjnego 2 – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi,
nikotynizmem i innymi zachowaniami ryzykownymi, określonego w Narodowym
Programie Zdrowia na lata 2016-2020 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia
2016 r. poz. 1492).
Celem Programu jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi
zachowaniami ryzykownymi.
Celami szczegółowymi są:
 ograniczanie szkód wynikających z nadużywania alkoholu, picia problemowego lub
szkodliwego i uzależnień,
 przeciwdziałanie zaburzeniom w funkcjonowaniu rodziny, pomoc osobom
słabszym i zależnym zwłaszcza dzieciom i młodzieży,
 poprawa dostępności osób i rodzin do organizacji, osób i instytucji zajmujących się
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 rozwój edukacji i podnoszenia świadomości społecznej, zwłaszcza wśród dzieci
młodzieży, na temat zagrożeń związanych z problemami alkoholowymi,
 zmiana świadomości społecznej ukierunkowana na zauważanie szkód wynikających
ze spożywania alkoholu i stosowania środków psychoaktywnych,
 ograniczanie zjawiska nikotynizmu, narkomanii i picia alkoholu przez dzieci,
młodzież i kobiety w ciąży,
 podniesienie kompetencji służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
 zmniejszanie przypadków naruszeń prawa w związku ze spożyciem alkoholu
i narkotyków.
Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu
Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Opłata ta stanowi dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację ww. zadań
i nie może być przeznaczony na inne cele (art. 182 Ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu
wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów wiąże
się z jego spożywaniem. Choroby występujące na tle używania alkoholu to przede
wszystkim: urazy, zaburzenia umysłowe i psychiczne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
nowotwory, choroby układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia immunologiczne, choroby
układu kostno-szkieletowego, dysfunkcje układu rozrodczego i szkody prenatalne.
Corocznie z przyczyn bezpośrednio i pośrednio związanych z używaniem alkoholu, umiera
w Polsce kilkanaście tysięcy osób, z czego połowa przypada na zgony spowodowane
bezpośrednio piciem alkoholu.
Z danych Urzędu Gminy Jaworze wynika, że na dzień 31.12.2017r., gminę
zamieszkiwało 7153 osoby. Wg danych z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Polsce ok. 2,4 % obywateli uzależnia się od alkoholu, liczbę osób
uzależnionych można oszacować na ok. 600 tys., w tym odpowiednio 171 osób dla Gminy
Jaworze. Z kolei ilość osób pijących szkodliwie lub problemowo to 6,5%, tj. 2,5 mln osób
w Polsce, tym samym 465 osób w Gminie Jaworze.
Alkohol degraduje życie nie tylko osoby uzależnionej ale także życie rodziny,
bliskich, sąsiadów. Nadużywanie alkoholu jest również istotnym czynnikiem ryzyka
wystąpienia przemocy w rodzinie. Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie
upośledza czynności poznawcze – koncentrację uwagi, zapamiętywanie, uczenie się, rozwój
kontroli emocjonalnej, powoduje podejmowanie zachowań ryzykownych, groźnych dla
życia i zdrowia, zakłóca proces rozwojowy, może powodować spowolnienie wzrostu i
zaburzenia hormonalne. W całym Regionie Europejskim co czwarty zgon w grupie
wiekowej 15-29 lat spowodowany jest nadużywaniem alkoholu. Z używaniem alkoholu
przez młodocianych wiąże się m.in. obniżenie wieku inicjacji seksualnej, niechciane ciąże i
ryzyko zarażenia wirusem HIV.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje, że w Polsce
943 tys. dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ma rodziców z problemami wynikającymi
z picia. Łączna ilość dzieci w naszym kraju to 6,8 mln, czyli co siódme dziecko jest
wychowywane w rodzinie z problemem alkoholowym. Odpowiednio w Jaworzu mamy 1363
dzieci do 18 roku życia, więc opierając się na powyższych statystykach, aż 195 dzieci
wychowuje się w rodzinach dotkniętych tych problemem.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii zawiera wskaźniki jego realizacji, które corocznie są
przedstawiane Radzie Gminy Jaworze w formie sprawozdania. Wskaźnikami są np. liczba
odbiorców, liczba udzielonych porad, liczba i rodzaj zrealizowanych programów
profilaktycznych, liczba pełnionych dyżurów, rodzaj i charakter zajęć, upowszechnianie
materiałów edukacyjnych i informacyjnych i wiele innych.
Tabela 10.6.1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2015-2018
L.p.

Koszt Zadania
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Nazwa zadania

I.

1.

2018

2017

2016

2015

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem, udzielanie jej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie
4 280 zł
410 zł
Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych,
6 846 zł
4 910 zł
wykraczających poza zakres podstawowego
programu terapeutycznego lub zajęć po terapii
dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
opłata badań biegłych sądowych ds. uzależnień i
opłata wniosków sądowych

2.

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
i działania
interwencyjno-wspierające
dla
członków rodzin, w których występują problemy
alkoholowe, uzależnień, w zakresie przemocy w
rodzinie lub zagrożonych przemocą, w tym Punkt
Konsultacyjny GKRPA

10 501,42

12 165 zł

10 900 zł

10 460 zł

3.

Finansowanie zadań realizowanych przez 58 930,79 zł
placówkę wsparcia dziennego - świetlicę
prowadzoną przez GOPS w Jaworzu

60 143,67 zł

63 759,42 zł

57 843,06 zł

4.

Tworzenie systemu wsparcia dla dzieci z rodzin
zagrożonych przemocą lub w których występują
problemy uzależnień.

II.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

1.

Dofinansowanie
szkolnych
programów
profilaktyki w zakresie uzależnienia od alkoholu i
przemocy rówieśniczej, w tym treningu
zastępowania agresji

6 120 zł

1 400 zł

5 137,14 zł

2 150 zł

2.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie ferii
zimowych

16 895 zł

15 528,30 zł

12 950,01 zł

9 783,24 zł

3.

Działania na rzecz ograniczania dostępności
alkoholu dla nieletnich poprzez edukację
sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych

999 zł

0

999 zł

4.

Podnoszenie wiedzy mieszkańców Jaworza na
temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu,
zażywaniem substancji psychoaktywnych i
przemocy poprzez upowszechnienie materiałów
informacyjnych zakupionych w ramach Kampanii
„Przeciw pijanym kierowcom 2016” oraz
udostępnianie informacji z zakresu problematyki
uzależnień i przemocy w rodzinie na stronie
internetowej GKRPA

1 230 zł

0

5.

Dofinansowanie programów profilaktycznych dla
szkół z zakresu uzależnień i przemocy

880 zł

1 000,00 zł

1 000 zł
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6.

Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego”
w szkołach podstawowych w Jaworzu

1 653,22 zł

1 672,85 zł

7.

Realizacja programu profilaktycznego – Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców

0

0

8.

Dofinansowanie
działalności
edukacyjnej
związanej z profilaktyką uzależnień - Promocja
zdrowego stylu życia

5 000 zł

5 000 zł

9.

Dofinansowanie programów profilaktycznych dla
szkół i gimnazjów z zakresu narkomanii i
dopalaczy

III.

1 668,24 zł

999,78 zł

0

1 000 zł

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

1.

Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli
Policji w okresie letnim na terenie Gminy Jaworze

8 000 zł

5 600 zł

5 000 zł

5 000 zł

2.

Zakup materiałów biurowych, zakup usług
pocztowych dla potrzeb obsługi GKRPA i Punktu
Konsultacyjnego, pokrycie delegacji służbowych
pracowników pracujących w sferze problematyki
uzależnień

1 534,80 zł

1 631,20 zł

2 000 zł

680 zł

3.

Dofinansowanie
działań
profilaktyki
alkoholowej, narkomanii i przemocy rówieśniczej
dla dzieci i młodzieży

8 000 zł

6 000 zł

4.

Dofinansowanie działań profilaktycznych w
zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród
dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy
aktywności i spędzania wolnego czasu

10 000 zł

25 000 zł

7 500 zł

7 500 zł

5

Dofinansowanie działań profilaktyki narkomanii
podczas pozaszkolnej pracy z dziećmi i młodzieżą
prowadzonej przez OPGJ w Jaworzu

2 000 zł

3 500 zł

2 500 zł

2 000 zł

2 000 zł

6

Dofinansowanie informacyjno- edukacyjnych
działań Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie
profilaktyki narkomanii

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

7.

Dofinansowanie
działań
profilaktycznych
harcerskich drużyn w szkołach Gminy Jaworze

7 000 zł

5 000 zł

0

5 000 zł

8.

Dofinansowanie lokalnej kampanii edukacyjnej z
wiązanej z profilaktyką uzależnień – Promocja
zdrowego stylu życia (Rajd Rowerowy)

IV.

Zintensyfikowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.

Finansowanie kosztów pracy członków Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

5 620 zł

6 700 zł

8 260 zł

4 950 zł

2.

Prowadzenie dyżuru przez członka Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w
puncie
informacyjnowspierającym ds. uzależnień.

6 720 zł

6 720 zł

6 720 zł

20 160 zł

5 000 zł
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3.

Zakup usług szkoleniowych dla członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i innych osób pracujących w sferze
problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.
Ogólny koszt realizacji GPPIRPA i GPPN

6 000 zł

3 000 zł

2 765,00 zł

560 zł

160 821,23 zł 166 350,02 zł 139 001,57 zł 122 995,30 zł
GPPiRPA
GPPiRPA

4 668,24 zł
GPPN

9 999,78 zł
GPPN

143 670 zł

132 995 zł

Jak z powyższych danych wynika, najwięcej, bo ok 36 % - 40 % środków finansowych
rok rocznie, przeznaczane jest na działającą w naszej gminie świetlicę środowiskową.
Oprócz wspierania rodzin mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych prowadzone są w niej również działania profilaktyczne, w zakresie
przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. W trakcie zajęć wychowawcy pomagali
w odrabianiu lekcji, prowadzili zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, grali w gry
planszowe, prowadzili pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu czy
organizowali formy aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. W ramach działań
świetlicy, w czasie wakacji organizowane są również wycieczki, w których bierze udział ok.
80 dzieci z gminy Jaworze.
Corocznie wzrastały również środki przeznaczane na dofinansowanie wypoczynku
dzieci podczas ferii zimowych. Szkoły Podstawowe nr 1 i 2 w Jaworzu organizowały
różnorodne zajęcia dla uczniów, przez co dzieci mogły spędzać swój wolny czas aktywnie,
bezpiecznie, rozwijając przy tym swoje zainteresowania.
Szkoły w Jaworzu otrzymywały też środki na dofinansowanie działań takich jak
„Dzień Sportu”, w ramach którego promowany jest zdrowy styl życia, czy programów
profilaktycznych z zakresu uzależnień, przemocy i cyberzagrożeń. Podczas programów
organizowane były warsztaty skierowane nie tylko do uczniów, lecz również dla nauczycieli
oraz rodziców. Przedsięwzięcia szkolne pozwalają na doskonalenie się kadry pedagogicznej
w programach profilaktyczno-wychowawczych. Nakłady przeznaczone na te programy
zwiększyły się trzykrotnie w stosunku do roku 2015.
Niezmiernie istotne jest położenie szczególnego nacisku na działalność
profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży. Weryfikowanie ryzykownych przekonań,
kształtowanie świadomych wzorców, wspieranie form aktywnego spędzania wolnego czasu,
rozbudzanie kreatywności oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, które to przyczynią
się do twórczego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu, a tym samym zmniejszenia
ryzyka sięgania po alkohol i inne używki przez osoby niepełnoletnie.
Na terenie naszej gminy nie posiadamy ośrodka leczenia odwykowego ani poradni
terapii odwykowych, mieszkańcy Jaworza korzystają z pomocy w placówkach lecznictwa
w najbliższych miastach: Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku-Białej oraz Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień Bielsku-Białej.
Na dofinansowanie zajęć wykraczających poza zakres podstawowego programu
terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych były co roku przeznaczane
środki z harmonogramu. Kwoty te sukcesywnie wzrastają, co oznacza że zwiększa się
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świadomość społeczna i chęć uzyskania pomocy zarówno przez osoby dotknięte chorobą
jak i członków ich rodzin.
Znaczna pula środków - bo ok. 10 % - była rok rocznie przeznaczana na prowadzenie
poradnictwa specjalistycznego i działania interwencyjno-wspierające dla członków rodzin,
w których występują problemy alkoholowe, uzależnień, w zakresie przemocy w rodzinie lub
zagrożonych przemocą. Na terenie Gminy istnieje punkt konsultacyjny Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łączna ilość godzin, w których czynny był
punkt konsultacyjno-informacyjny to 6 godzin w tygodniu (288 godzin rocznie), w których
to godzinach dyżury pełnili: członek GKRPA, psycholog i terapeuta uzależnień.
W czasie wakacji wzrasta zagrożenie związane z czynami dokonywanymi pod
wpływem alkoholu i innych używek. W związku z potrzebą dbania o bezpieczeństwo, w
latach 2015-2018 wzrastała wysokość środków finansowych przeznaczanych na
finansowanie dodatkowych patroli Policji w naszej gminie. Kontrola prewencyjna miejsc
publicznych miała na celu zapobieganie spożywania alkoholu w tych miejscach,
rozprowadzania i zażywania narkotyków i dopalaczy, wandalizmu, kradzieżom, rozbojom
i pobiciom. Z uwagi na okres letni, działania policjantów nastawione były na przestrzeganie
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, szczególnie przez młodzież.
W ramach GPPiRPA oraz GPPN współpracujemy też z organizacjami
pozarządowymi, takimi jak GKS „Czarni” Jaworze, Związek Harcerstwa Polskiego –
Chorągiew Śląska, czy Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu. Ich wkład jest niezwykle ważny,
przekłada się to na rosnące środki finansowe przekazywane na dofinansowywanie ich
działań. Środki przeznaczane były na dofinansowanie do obozów, wycieczek, warsztatów i
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. W latach 2017 i 2018 dofinansowywany był również
Klub Zdrowia oraz Wystawa EXPO Zdrowie, prowadzone przez Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego Zbór. Działania te o charakterze prozdrowotnym umożliwiały
rozpowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego działania nałogów i promowanie
zdrowego stylu życia. Podczas wystawy rokrocznie brało udział ponad 300 uczestników,
którzy mieli okazję wykonać badania diagnostyczne oraz skorzystać z porad specjalistów.
W analizowanym okresie wspierane były również instytucje kulturalne, czyli
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze oraz Biblioteka, które w ramach dotacji organizowały
spektakle profilaktyczno-edukacyjne, cykliczne zajęcia edukacyjno-plastyczne oraz
warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.
Dzięki skoordynowanym, spójnym działaniom instytucji oraz organizacji
pozarządowych i stowarzyszeń, a także społeczności lokalnej, możliwa jest skuteczna
profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, nikotynizmu czy narkomanii na
terenie naszej gminy.
Co roku pojawiają się nowe zadania jednorazowe, które nie wymagają regularnych
corocznych nakładów finansowych. Są to np. szkolenia przedsiębiorców, dofinansowanie
działań w zakresie różnych kampanii profilaktycznych czy zakup ulotek bądź plakatów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu została
powołana Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 1 lipca 2015r. Skład Komisji
uległ zmianie w 2018 r., obecnie w jej skład wchodzą:
1. Przewodniczący
- Dorota Sacher-Wejster,
2. Sekretarz
- Ewa Winek,
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3.
4.
5.
6.

Członek
Członek
Członek
Członek

- Ewa Górny-Jędroszak,
- Dominik Greń,
- Bernadeta Kluka,
- Anna Sołtys.

W ramach działalności Komisji wyłoniono spośród swoich członków trzy zespoły
problemowe:
 Zespół ds. rozmów interwencyjno-motywujących,
 Zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
 Zespół ds. kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
Komisja realizuje zadania określone przepisami prawa oraz wynikające z
uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Jaworze - Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Do podstawowych zadań Komisji należy inicjowanie działań w zakresie
opracowania Programu i tworzenie warunków jego realizacji w zakresie profilaktyki
alkoholowej, podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją
osób uzależnionych od alkoholu, poprzez udzielenie pomocy tym osobom i członkom ich
rodzin. W szczególności do zadań Komisji należy:
 inicjowanie szeroko pojętej profilaktyki przeciwalkoholowej nakierowanej na dzieci,
młodzież i osoby dorosłe,
 ustalanie rozmiaru i struktury zjawiska uzależnień na terenie gminy,
 rozeznanie środowisk zagrożonych alkoholizmem, sytuacji rodzin, którym należy
udzielić pomocy,
 opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi
w uchwałach Rady Gminy oraz liczbą punktów sprzedaży,
 inicjowanie nowych przedsięwzięć i rozwiązań w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych,
 współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckim oraz innymi organizacjami
trzeźwościowymi,
 organizowanie posiedzeń Komisji lub zespołów problemowych w zależności od
potrzeb,
 przeprowadzanie rozmów motywujących do leczenia odwykowego wobec osób
uzależnionych,
 podejmowania czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach
określonych w ustawie,
 uczestniczenia w realizowanych przez organ wydający zezwolenia, o których mowa
w pkt. 4 czynnościach z zakresu kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwolenia.
Na przestrzeni całego okresu Komisja współpracowała z innymi jednostkami takimi
jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, Gminny Zespół Interdyscyplinarny
w Jaworzu czy placówkami lecznictwa odwykowego, i kuratorami sądowymi.
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Podjęte Uchwały:
Nr Uchwały
III/32/2018

Data
20.12.2018

III/31/2018

20.12.2018

XLIII/326/2018 7.08.2018

XLIII/325/2018

7.08.2018

W sprawie
Przedmiot
Przekazania środków Przekazanie dodatkowych środków
finansowych dla Policji finansowych za dodatkowy czas
służby w m-cach VII-IX 2019 r. na
terenie Gminy Jaworze
GPPiRPA, GPPN na GPPiRPA, GPPN na rok 2019
rok 2019
Zasad usytuowania na Punkt sprzedaży i podawania
terenie gminy Jaworze napojów alkoholowych może być
miejsc sprzedaży i usytuowany w odległości nie
podawania napojów mniejszej niż 50 m. od budynków
alkoholowych
szkół i innych placówek oświatowo
- wychowawczych i opiekuńczych,
oraz od budynków kultu
religijnego.
a) sprzedaż napojów alkoholowych
Ustalenia
przeznaczonych do spożycia w
maksymalnej
liczby
miejscu sprzedaży:
zezwoleń na sprzedaż
15
zezwoleń na sprzedaż napojów
napojów
alkoholowych
na zawierających do 4,5% alkoholu
terenie
Gminy oraz na piwo,
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów
Jaworze.
zawierających powyżej 4,5%
alkoholu do 18% (z wyjątkiem
piwa)
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów
zawierających powyżej 18%
alkoholu,
b) sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w
poza miejscem sprzedaży:
- 20 zezwoleń na sprzedaż napojów
zawierających do 4,5% alkoholu
oraz na piwo,
- 20 zezwoleń na sprzedaż napojów
zawierających powyżej 4,5%
alkoholu do 18% (z wyjątkiem
piwa)
- 20 zezwoleń na sprzedaż napojów
zawierających powyżej 18%
alkoholu.
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XLII/318/2018

13.06.2018 Odstępstwa od zakazu
spożywania napojów
alkoholowych
w
miejscach publicznych
na terenie Gminy
Jaworze.

Zarządzenie
Nr 59/2015

1.07.2015

Wprowadzono odstępstwo od
zakazu spożywania napojów
alkoholowych na terenie
Amfiteatru i przyległym do niego
bezpośrednio terenie Parku
Zdrojowego im. Józefa Piłsudskiego
oraz przy kompleksie sportowym
przy ul. Koralowej 19 – wyłącznie w
trakcie trwania imprez
kulturalnych, rozrywkowych,
sportowych czy festynów.

Wprowadzenia
Regulaminu GKRPA w
Jaworzu

10.7. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu współpracuje z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Jaworzu, Beskidzkim Hufcem ZHP, Klubem Sportowym „Czarni
Jaworze” i z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego, które to organizacje i kościoły
od wielu lat realizują cześć Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
W 2014 roku współpracowano z „Caritas” Diecezji Bielsko- Żywieckiej w
ramach dystrybucji owoców i warzyw z Programu „Embargo.
W 2015 roku współpracowano z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej
Odział w Bielsku-Białej w ramach dystrybucji owoców i warzyw z Programu
„Embargo” z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa przekazując produkty
żywnościowe do 146 osób o niskich dochodach.
Począwszy od 2016 roku GOPS w Jaworzu współpracuje z Parafią
Rzymskokatolicką w Jaworzu i „Caritas” Diecezji Bielsko- Żywieckiej w ramach
realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, przekazując produkty
żywnościowe tj. cukier, klopsy, ser podpuszczkowy, ser topiony, sok jabłkowy, płatki
kukurydziane, kawę zbożową, szynkę mielonkę, mleko, ryż, kaszę jęczmienną i
gryczaną, ciastka, makaron, dżemy, olej rzepakowy, groszek z marchewką w ilości
ok. 8 ton rocznie do około 120-150 osób o niskich dochodach.
Od 2014 roku prowadzimy bieżącą współpracę ze Stowarzyszeniem „Teatr
Grodzki” w Bielsku-Białej prowadzącym Centrum Integracji Społecznej zajmujące
się integracją społeczno-zawodową osób m.in. Jaworza zagrożonych wykluczeniem
społecznym, a od 2018 roku GOPS jest partnerem tego Stowarzyszenia w ramach
realizacji Projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w
gminach” realizowanego w subregionie południowym m.in. w gminie Jaworze.
Od 2018 roku GOPS współpracuje z Fundacją Dobrego Pasterza w Ustroniu,
która w ramach zawartej umowy zapewnia schronienie naszym mieszkańcom
prowadząc Dom dla Bezdomnych Kobiet z Dziećmi.
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Od 2012 roku współpracuje z Śląską Fundacją „Błękitny Krzyż” w BielskuBiałej, korzystając z ich bazy w zakresie terapii uzależnień, miejsc w ośrodku
readaptacyjnym dla osób opuszczających zakłady karne w Bielsku-Białej (ok. 1 osoba
w roku) i ośrodku dla ofiar przestępstw w Jaworzu (około 1 osoba w roku).
10.8. PROGRAMY ZDROWOTNE
W latach 2015-2018 w Gminie Jaworze realizowano następujące programy polityki
profilaktyki zdrowia społecznego:





Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV wśród dziewcząt w Gminie Jaworze na lata 2015-2018, którego celem
było zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu
i brodawek płciowych. Programem objęto w 2015 roku – 9 dziewcząt, w 2016 – 13,
w 2017 – 13, a w 2018 – 17,
Profilaktyczne badania przeciwko wirusowi HCV, wywołującemu wirusowe
zapalenie wątroby typu C, którymi w 2016r. objęto 566 mieszkańców,
Program szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, który w 2017r.
objął 30 osób, a w 2018 – 41.
Gmina Jaworze wsparła również szpitale w Bielsku-Białej:




10 000,00 zł dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej na dofinansowanie
zakupu sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu wraz z osprzętem (2016),
5 000,00 zł dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej na dofinansowanie
zakupu systemu neuronawigacji dla potrzeb Oddziału Neurochirurgicznego (2017).

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej,
dla którego gmina jest organem założycielskim.
W latach 2014-2018 podjęto następujące uchwały w sprawie ochrony zdrowia:






Uchwała nr III/24/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2015 (dot. programu w zakresie
profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego – HPV),
Uchwała NR V/46/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jaworzu – uchylona uchwałą Nr IV/49/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 lutego
2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jaworzu,
Uchwała NR XIX/167/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie
poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu
Onkologii w Gliwicach.
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ROZDZIAŁ 11:
ŚRODOWISKO NATURALNE
„Program Ochrony Środowiska dla gminy Jaworze” został opracowany zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska jako narzędzie
prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie.
Polityka ochrony środowiska to stworzenie warunków do działań związanych
z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, czyli takim rozwojem, który będzie
zarówno rozwojem gospodarczym, ekonomicznymi i ekologicznym. Ponadto program ma
za zadanie wyznaczanie ram dla późniejszych przedsięwzięć́, realizowanych w zakresie
innych programów sektorowych województwa. Kolejnym celem programu jest zapewnienie
efektywnego i sprawnego wykorzystania środków finansowych na działania, wskazane
w programie oraz umożliwienie i wspieranie pozyskiwania środków na realizację
określonych zadań́ środowiskowych przez jednostki samorządowe.
11.1. POMNIKI PRZYRODY
1) Na terenie gminy ustanowiono 29 pomników przyrody chroniących drzewa i ich
skupienia gatunków rodzimych i obcych. Spośród gatunków rodzimych są to: dęby
szypułkowe, buki zwyczajne, jodły pospolite, lipa szerokolistna, lipa drobnolistna,
modrzew, grab, świerk, wierzba biała, topola czarna, wiąz górski. Gatunki obce, to:
tulipanowiec amerykański i kasztanowce zwyczajne. Spośród ustanowionych
pomników przyrody na terenie gminy Jaworze, drzewem najbardziej okazałym jest
dąb szypułkowy o obwodzie 510 cm, rosnący w Jaworzu, ul. Dębowa. Drzewem
najstarszym jest natomiast lipa szerokolistna rosnąca w Jaworzu Nałężu przy prawym
brzegu potoku Jasionka, licząca ok. 350 lat.
2) Użytek ekologiczny „Uroczysko Jasionka” położne jest na obszarze 1,1 ha,
w południowej części Gminy Jaworze. Utworzony Rozporządzeniem Nr 14/03
Wojewody Śląskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uznania za użytek
ekologiczny źródliska pod nazwą "Uroczysko Jasionka"w gminie Jaworze. Celem
ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i
krajobrazowych źródliska ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących
gatunków roślin i zwierząt.
3) Na mocy Rozporządzenia Nr 10 / 98 Wojewody Bielskiego z dnia 16.06.1998 r.
w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, południowa część
Gminy, położona jest w granicach Parku (pow. ok. 1100 ha ), natomiast pozostała część
Gminy - do drogi krajowej Nr 1 - znajduje się w obszarze otuliny Parku (pow. ok. 940
ha). Park utworzono w celu zachowania i upowszechniania wartości przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych Beskidu Śląskiego, w warunkach racjonalnego
gospodarowania.
4) Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Jaworze” położony jest w północnej części
Gminy Jaworze na powierzchni 203 ha. Utworzony Uchwałą Nr XLIII/230/2002 Rady
Gminy Jaworze z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczokrajobrazowego "Jaworze" w gminie Jaworze. Celem ochrony jest ochrona wyjątkowo
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cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego gminy, dla zachowania
jego wartości estetycznych.
11.2. USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworze
(Uchwała Rady Gminy Jaworze nr XVI/132/2016 z dnia 21 marca 2016 r.). zawiera m.in.
podstawowe informacje dotyczące właściwości azbestu, oddziaływania na ludzi
i środowisko, a także ilości zewidencjonowanych wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy Jaworze. Dane te oparto na aktualizacji inwentaryzacji terenowej oraz danych
pochodzących od osób prawnych działających na obszarze gminy.
Realizacja – ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jaworze:






2014 r. – 4,08 tony
2015 r. – 2,75 tony
2016 r. –21,63 tony
2017 r. – 19,60 tony
2018 r. – 17,81 tony

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest na dzień 31.12.2018 r. – 243,00 ton
11.3. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Jaworze” (Uchwała Rady Gminy Jaworze nr XXXVII/286/2018 z dnia 27
lutego 2018 r.) zawiera:






ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe.
przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych,
możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i
energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach
odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego
wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych,
możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

11.4. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Uchwały podjęte w latach 2014-2018 i ich wykonanie:




Uchwała nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 20182020.
Uchwała nr XXXVII/285/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania
dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła.
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Działania podejmowane na rzecz STOP SMOG w latach 2014-2018:















Poprawa organizacji ruchu pojazdów na terenie Gminy Jaworze, poprawa
oznakowania dróg (ograniczenie natężenia ruchu, zmniejszenie emisji zarówno
pyłów, jak i innych substancji).
Modernizacja, remonty dróg na terenie Gminy Jaworze (zmniejszenie emisji pyłów).
Działania polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjnoedukacyjnej, skierowanej kierowanej do mieszkańców:
Publikowanie w Echu Jaworza (miesięcznik Gminy Jaworze) informacji o
szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach indywidualnych oraz o wpływie
zanieczyszczeń na zdrowie.
Prelekcje w szkołach o szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach
indywidualnych oraz o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie.
Uruchomienie nowej strony internetowej www.czystejaworze.pl z zakładką
powietrze. Strona internetowa zawiera informacje dotyczącą m.in. stanu powietrza
w Jaworzu w woj. Śląskim oraz przepisów z zakresu „uchwały antysmogowej”.
Zakup, montaż automatycznej stacji monitoringu, jakości powietrza (w tym
pyłomierz) - 5 500,00 zł
Przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowana zapisów uchwały antysmogowej.
Wykonanie, kolportaż ulotek dotyczących ochrony powietrza - zakazu spalaniu
odpadów - 1 648,20 zł.
Zakup i montaż 2 pyłomierzy - 5 000,00 zł.
„Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata
2018-2020 – etap I – rok 2018” w celu zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych
paliwem stałym w 28 budynkach, oraz zmodernizowaniu 28 źródeł ciepła na
7 kotłów węglowych na kotły węglowe retortowe/tłokowe 5 klasy wg kryteriów
zawartych w normie PN EN303-5:2012 (WT-WE), 21 kotłów gazowych – w tym
zakresie:
o osiągnięty został efekt ekologiczny, polegający na: zmniejszeniu emisji
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery (efekt minimalny): pył – 2
721 kg/a, SO2 – 1 150 kg/a, NOX – 39 kg/a, , CO – 1 733 kg/a, CO2 – 83 142
kg/a, b-a-p – 0,5 kg/a.
o Koszt zadania: 337 474,91 zł w tym środki mieszkańców - 164 617,04 zł, środki
WFOŚiGW z 172 857,87 zł - w tym dotacja na 56 000,00 zł i pożyczka na
116 857,87 zł.

STRONA 109

ROZDZIAŁ 12:
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami)
Wójt Gminy Jaworze zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Samorząd gminny został zobowiązany do współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie prowadzonej przez niego działalności pożytku publicznego
w ramach określonych ustawą, o której mowa wyżej, oraz zadaniami własnymi gminy,
biorąc pod uwagę jego właściwość rzeczową i miejscową, a więc w rezultacie na terenie
gminy Jaworze lub na rzecz jej mieszkańców. Przepis art. 5 ust. 3 ww. ustawy nakłada
na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 tejże ustawy.
Dla Samorządu Gminy Jaworze priorytetowym działaniem jest zaspokajanie w jak
najwyższym stopniu potrzeb jej mieszkańców, a prowadzenie aktywnej polityki w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego
kierowania gminą. Dzięki działaniom podejmowanym dotychczas przez podmioty
niezaliczone do sektora finansów publicznych zrealizowano na terenie gminy wiele zadań
tak w roku ubiegłym, jak i latach wcześniejszych.
Adresaci programu to podmioty działające w sferze zadań publicznych:
(1) Organizacje pozarządowe, (2) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające
na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego, (3) Stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego.
Roczny program współpracy, oparty na zasadach pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, jest ważnym
dokumentem polityki finansowej i społecznej gminy Jaworze, czytelnie wskazuje cele,
zasady, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane wspólnie
z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na podstawie
następujących uchwał i zarządzeń:


Uchwała NR XXVIII/247/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014,

STRONA 110

























Uchwała Nr XXXVII/365/14 Rady Gminy Jaworze w dniu 14 listopada 2014r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015,
Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Jaworze z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 października 2015 r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016,
Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017 wraz ze zmianą,
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym
działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania
zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy
Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na
rok 2017,
Uchwała Nr XXII/250/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018
Zarządzenie nr 107/2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze.
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ROZDZIAŁ 13:
JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W GMINIE JAWORZE
W związku z tym, że ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych wprowadziła obowiązek przedstawienia na forum Rady Gminy przez wójta tzw.
"Raportu o Stanie Gminy" wójt Gminy Jaworze uznał, że częścią raportu musi być opinia
mieszkańców. Mając to na uwadze poprosił o wypełnienie ankiety, z której będzie można
odczytać ogólny obraz nastrojów społecznych w Jaworzu.
Wyniki ankiety poniżej.
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Podstawowe informacje
Nazwa badania

Autor

Język kwestionariusza

Adres URL kwestionariusza

Pierwsza odpowiedź
Ostatnia odpowiedź

Czas trwania

JAKOŚĆ ŻYCIA W GMINIE JAWORZE
Radosław Ostałkiewicz
Polski
https://www.survio.com/survey/d/F4L5S7V2R1Q2W6Q5W
08. 02. 2019
04. 03. 2019
25 dni
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Wizyt ankiety

587

247

0

340

42.1 %

Ilość wizyt

Gotowe odpowiedzi

Niedokończone
odpowiedzi

Tylko pokazano

Ogólny sukces

Historia odwiedzin (08. 02. 2019 - 04. 03. 2019)

Ilość wizyt (587)

Gotowe odpowiedzi (247)

Liczba odwiedzin

Tylko pokazano (57.9 %)

Źródła odwiedzin

Bezpośredni link (100 %)

Czas wypełnieniu ankiety

2-5 min. (1.6 %)

Niekompletne (0 %)

5-10 min. (10.9 %)

Zakończone (42.1 %)

10-30 min. (75.7 %)
30-60 min. (8.5 %)
>60 min. (3.2 %)
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Wyniki
1. JAKI, TWOIM ZDANIEM, JEST DZISIAJ POZIOM ŻYCIA W GMINIE
JAWORZE?
Wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

Bardzo dobry

84

34.0 %

Dobry

134

54.3 %

Średni

23

9.3 %

Niezadowalający

4

1.6 %

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, gdyż...

2

0.8 %

Niestety jakość życia w Jaworzu pogarsza się wraz z nadejściem sezonu grzewczego a co zatem idzie utrzymującego sie
przez wiele dni smogu
No nie jest dobrze. Brak sklepu sin Say. Brak apteki całodobowej. I wszędzie mam daleko

2. JAK OCENIASZ NASTĘPUJĄCE ASPEKTY ŻYCIA W JAWORZU?
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
1

2

3

4

5

Jaworze to dobre miejsce do życia i zamieszkiwania.

4 (1.6 %)

6 (2.4 %)

14 (5.7 %)

92 (37.2 %)

131 (53.0 %)

Jaworze to dobre miejsce do pracy.

22 (8.9 %)

45 (18.2 %)

99 (40.1 %)

49 (19.8 %)

32 (13.0 %)

Jaworze to dobre miejsce na emeryturę.

3 (1.2 %)

7 (2.8 %)

18 (7.3 %)

66 (26.7 %)

153 (61.9 %)

Jaworze to dobre miejsce na wypoczynek.

5 (2.0 %)

8 (3.2 %)

33 (13.4 %)

74 (30.0 %)

127 (51.4 %)
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3. CO MYŚLISZ O PONIŻSZYCH WARUNKACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W
JAWORZU?
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
1
Łatwość poruszania się samochodem
Łatwość przemieszczania się środkami transportu
publicznego

1 (0.4 %)

2
5 (2.0 %)

3

4

5

Nie mam
zdania

38 (15.4 %)

89 (36.0 %)

106 (42.9 %)

8 (3.2 %)

49 (19.8 %) 74 (30.0 %) 58 (23.5 %)

25 (10.1 %)

11 (4.5 %)

30 (12.1 %)

Dostępność i jakość chodników

6 (2.4 %)

26 (10.5 %) 55 (22.3 %) 113 (45.7 %)

44 (17.8 %)

3 (1.2 %)

Bezpieczeństwo ruchu pieszych

11 (4.5 %)

21 (8.5 %)

40 (16.2 %)

3 (1.2 %)

Łatwość poruszania się rowerem

8 (3.2 %)

27 (10.9 %) 65 (26.3 %)

96 (38.9 %)

37 (15.0 %)

14 (5.7 %)

Ruch na drogach wojewódzkich (Bielska i
Cieszyńska)

22 (8.9 %)

41 (16.6 %) 80 (32.4 %)

69 (27.9 %)

30 (12.1 %)

5 (2.0 %)

Ruch na drogach powiatowych (Cisowa, Słoneczna,
Wapienicka i Zdrojowa)

3 (1.2 %)

16 (6.5 %)

71 (28.7 %) 110 (44.5 %)

45 (18.2 %)

2 (0.8 %)

Ruch na drogach gminnych i pozostałych

5 (2.0 %)

22 (8.9 %)

72 (29.1 %)

96 (38.9 %)

39 (15.8 %)

13 (5.3 %)

Liczba miejsc parkingowych

5 (2.0 %)

31 (12.6 %) 66 (26.7 %)

96 (38.9 %)

41 (16.6 %)

8 (3.2 %)

Jakość i zakres usług zdrowotnych świadczonych w
Ośrodku Zdrowia

22 (8.9 %)

34 (13.8 %) 55 (22.3 %)

52 (21.1 %)

26 (10.5 %)

58 (23.5 %)

Usługi edukacyjne realizowane przez Przedszkole
Nr 1 w Jaworzu

2 (0.8 %)

5 (2.0 %)

15 (6.1 %)

26 (10.5 %)

40 (16.2 %)

159 (64.4 %)

Usługi edukacyjne realizowane przez Przedszkole
Nr 2 w Jaworzu

3 (1.2 %)

4 (1.6 %)

4 (1.6 %)

29 (11.7 %)

36 (14.6 %)

171 (69.2 %)

Usługi edukacyjne realizowane przez SP1 im. M.
Dąbrowskiej w Jaworzu

6 (2.4 %)

4 (1.6 %)

21 (8.5 %)

49 (19.8 %)

39 (15.8 %)

128 (51.8 %)

Usługi edukacyjne realizowane przez SP2 im. gen.
br. St. Maczka w Jaworzu

3 (1.2 %)

6 (2.4 %)

10 (4.0 %)

32 (13.0 %)

52 (21.1 %)

144 (58.3 %)

Zajęcia pozalekcyjne w SP1

5 (2.0 %)

5 (2.0 %)

17 (6.9 %)

33 (13.4 %)

25 (10.1 %)

162 (65.6 %)

Zajęcia pozalekcyjne w SP2

3 (1.2 %)

7 (2.8 %)

9 (3.6 %)

18 (7.3 %)

22 (8.9 %)

188 (76.1 %)

Partycypacja w projektach społecznych w Gminie
Jaworze

2 (0.8 %)

8 (3.2 %)

30 (12.1 %)

96 (38.9 %)

48 (19.4 %)

63 (25.5 %)

Uczestnictwo w imprezach kulturalnych w Gminie
Jaworze

6 (2.4 %)

13 (5.3 %)

36 (14.6 %)

98 (39.7 %)

77 (31.2 %)

17 (6.9 %)

60 (24.3 %) 112 (45.3 %)
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4. CO SĄDZISZ O BEZPIECZEŃSTWIE W JAWORZU?
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
1

2

3

4

5

Nie mam
zdania

Jaworze w ciągu dnia jest bezpieczną miejscowością.

2 (0.8 %)

1 (0.4 %)

18 (7.3 %)

90 (36.4 %)

133 (53.8 %)

3 (1.2 %)

Jaworze nocą jest bezpieczną miejscowością.

5 (2.0 %)

8 (3.2 %)

47 (19.0 %) 105 (42.5 %)

69 (27.9 %)

13 (5.3 %)

W Parku Zdrojowym czuję się bezpiecznie.

4 (1.6 %)

6 (2.4 %)

38 (15.4 %)

78 (31.6 %)

107 (43.3 %)

14 (5.7 %)

W Amfiteatrze podczas imprez czuję się bezpiecznie.

5 (2.0 %)

5 (2.0 %)

29 (11.7 %)

96 (38.9 %)

99 (40.1 %)

13 (5.3 %)

W Tężni Zdrojowej czuję się bezpiecznie.

3 (1.2 %)

0

12 (4.9 %)

72 (29.1 %)

154 (62.3 %)

6 (2.4 %)

SP1 zapewnia dzieciom odpowiedni poziom
bezpieczeństwa.

3 (1.2 %)

4 (1.6 %)

6 (2.4 %)

43 (17.4 %)

45 (18.2 %)

146 (59.1 %)

SP2 zapewnia dzieciom odpowiedni poziom
bezpieczeństwa.

1 (0.4 %)

1 (0.4 %)

11 (4.5 %)

31 (12.6 %)

42 (17.0 %)

161 (65.2 %)

0

4 (1.6 %)

6 (2.4 %)

29 (11.7 %)

62 (25.1 %)

146 (59.1 %)

Obiekty rekreacyjno-sportowe w Jaworzu są
bezpieczne.

4 (1.6 %)

1 (0.4 %)

19 (7.7 %)

90 (36.4 %)

93 (37.7 %)

40 (16.2 %)

W Jaworzu czuję się bezpiecznie, jeżeli chodzi o
przestępstwa majątkowe (kradzieże, rabunki itp.).

2 (0.8 %)

8 (3.2 %)

34 (13.8 %) 105 (42.5 %)

82 (33.2 %)

16 (6.5 %)

W Jaworzu czuję się bezpiecznie, jeżeli chodzi o
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowia (napady,
przemoc itp.).

2 (0.8 %)

6 (2.4 %)

25 (10.1 %)

99 (40.1 %)

16 (6.5 %)

Przedszkola są bezpiecznym azylem dla moich dzieci.

99 (40.1 %)
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Monitoring wizyjny gminy stanowi ważny instrument w
zapewnieniu bezpieczeństwa w Jaworzu.

12 (4.9 %) 14 (5.7 %)

16 (6.5 %)

60 (24.3 %)

105 (42.5 %)

40 (16.2 %)

Dodatkowe patrole policyjne są niezbędnym
narzędziem zwiększania mojego bezpieczeństwa w
gminie.

14 (5.7 %) 14 (5.7 %)

20 (8.1 %)

70 (28.3 %)

107 (43.3 %)

22 (8.9 %)

W Jaworzu czuję się bezpiecznie.

1 (0.4 %)

21 (8.5 %)

108 (43.7 %) 111 (44.9 %)

3 (1.2 %)

3 (1.2 %)

5. JAK OCENIASZ NASTĘPUJĄCE KWESTIE ZWIĄZANE Z PRZESTRZENIĄ
PUBLICZNĄ W JAWORZU?
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
1

2

3

4

5

Nie mam
zdania

Jaworze jest zasadniczo czystą miejscowością.

7 (2.8 %)

11 (4.5 %)

51 (20.6 %)

110
(44.5 %)

66 (26.7 %)

2 (0.8 %)

Jakość powietrza w Jaworzu latem jest zadowalająca.

10 (4.0 %)

6 (2.4 %)

18 (7.3 %)

90 (36.4 %)

118
(47.8 %)

5 (2.0 %)

Jakość powietrza w Jaworzu zimą jest zadowalająca.

64 (25.9 %) 56 (22.7 %) 75 (30.4 %)

35 (14.2 %)

13 (5.3 %)

4 (1.6 %)

Jaworze dysponuje narzędziami zapewniającymi
właściwą ochronę środowiska przed ewentualnymi
zagrożeniami ze strony cżłowieka.

24 (9.7 %)

37 (15.0 %) 59 (23.9 %)

43 (17.4 %)

14 (5.7 %)

70 (28.3 %)

Oświetlenie uliczne.

12 (4.9 %)

37 (15.0 %) 79 (32.0 %)

82 (33.2 %)

34 (13.8 %)

3 (1.2 %)

Częstotliwość odbierania śmieci.

13 (5.3 %)

26 (10.5 %) 63 (25.5 %)

81 (32.8 %)

51 (20.6 %)

13 (5.3 %)

Czystość ulic i chodników.

11 (4.5 %)

17 (6.9 %)

112
(45.3 %)

56 (22.7 %)

0

Zimowe utrzymanie dróg.

15 (6.1 %)

37 (15.0 %) 74 (30.0 %)

71 (28.7 %)

49 (19.8 %)

1 (0.4 %)

Jakość dróg.

9 (3.6 %)

34 (13.8 %) 68 (27.5 %)

104
(42.1 %)

30 (12.1 %)

2 (0.8 %)

51 (20.6 %)
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Zaopatrzenie w wodę.

8 (3.2 %)

9 (3.6 %)

16 (6.5 %)

68 (27.5 %)

120
(48.6 %)

26 (10.5 %)

Kanalizacja.

7 (2.8 %)

10 (4.0 %)

20 (8.1 %)

63 (25.5 %)

129
(52.2 %)

18 (7.3 %)

Dostęp do otwartych stref rekreacji i wypoczynku.

2 (0.8 %)

6 (2.4 %)

29 (11.7 %)

77 (31.2 %)

128
(51.8 %)

5 (2.0 %)

6. JAK OCENIASZ PRACĘ POSZCZEGÓLNYCH GMINNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH?
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
Pozytywnie

Negatywnie

Nie mam
zdania

Wójt Gminy Jaworze - Radosław Ostałkiewicz

229 (92.7 %)

8 (3.2 %)

10 (4.0 %)

Rada Gminy Jaworze

157 (63.6 %)

16 (6.5 %)

74 (30.0 %)

Urząd Gminy Jaworze

211 (85.4 %)

8 (3.2 %)

28 (11.3 %)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu

107 (43.3 %)

15 (6.1 %)

125 (50.6 %)

Gminny Zespół Obsługi w Jaworzu

91 (36.8 %)

7 (2.8 %)

149 (60.3 %)

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

151 (61.1 %)

21 (8.5 %)

75 (30.4 %)

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu

166 (67.2 %)

3 (1.2 %)

78 (31.6 %)

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu

185 (74.9 %)

6 (2.4 %)

56 (22.7 %)

Samodzielny Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jaworzu (Ośrodek Zdrowia)

108 (43.7 %)

54 (21.9 %)

85 (34.4 %)

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu

107 (43.3 %)

11 (4.5 %)

129 (52.2 %)

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. br. Stanisława Maczka w Jaworzu (dawne gimnazjum)

100 (40.5 %)

5 (2.0 %)

142 (57.5 %)

Przedszkole Nr 1 w Jaworzu (przy SP1)

85 (34.4 %)

3 (1.2 %)

159 (64.4 %)

Przedszkole Nr 2 w Jaworzu (w Jaworzu Średnim)

76 (30.8 %)

7 (2.8 %)

164 (66.4 %)
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7. CZY UCZESTNICZYSZ W SPOTKANIACH WÓJTA Z MIESZKAŃCAMI?
Wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

Regularnie

12

4.9 %

Okazyjnie

53

21.5 %

Jeżeli temat takiego spotkania jest dla mnie ważny lub interesujący

60

24.3 %

Rzadko/Nigdy

122

49.4 %

8. WÓJT ZBYT RZADKO KONTAKTUJE SIĘ Z MIESZKAŃCAMI
Wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

Prawda

37

15.0 %

Fałsz

210

85.0 %
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9. MAM KONTAKT ZE SWOIM RADNYM / SWOJĄ RADNĄ
Wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

Tak

63

25.5 %

Nie

102

41.3 %

Nie szukam takiego kontaktu

82

33.2 %

10. INTERESUJĄ MNIE OBRADY RADY GMINY JAWORZE:
Rating gwiazdkowy, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x

Liczba gwiazd 5.7/10
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

10/10

20

8.1 %

9/10

5

2.0 %

8/10

33

13.4 %

7/10

31

12.6 %

6/10

28

11.3 %

5/10

69

27.9 %

4/10

18

7.3 %

3/10

17

6.9 %

2/10

7

2.8 %

1/10

19

7.7 %
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11. MOJA OCENA URZĘDU GMINY JAWORZE
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
1

2

3

Urząd Gminy Jaworze jest przyjazny dla mieszkańców.

3 (1.2 %)

8 (3.2 %)

21 (8.5 %)

Urzędnicy UG Jaworze są pomocni i życzliwi.

3 (1.2 %)

9 (3.6 %)

Sekretariat Wójta Gminy Jaworze jest otwarty dla
mieszkańców.

4 (1.6 %)

Kancelaria Ogólna (Dziennik Podawczy) dobrze realizuje
swoje zadania.

4

Nie mam
zdania

101
(40.9 %)

12 (4.9 %)

36 (14.6 %) 87 (35.2 %)

101
(40.9 %)

11 (4.5 %)

5 (2.0 %)

16 (6.5 %)

56 (22.7 %)

105
(42.5 %)

61 (24.7 %)

1 (0.4 %)

3 (1.2 %)

10 (4.0 %)

61 (24.7 %)

93 (37.7 %)

79 (32.0 %)

Urząd Stanu Cywilnego w Jaworzu dobrze realizuje swoje
zadania.

4 (1.6 %)

6 (2.4 %)

12 (4.9 %)

49 (19.8 %)

77 (31.2 %)

99 (40.1 %)

Wydział podatkowy dobrze realizuje swoje zadania.

2 (0.8 %)

2 (0.8 %)

14 (5.7 %)

47 (19.0 %)

78 (31.6 %)

104 (42.1 %)

Kasa dobrze realizuje swoje zadania.

1 (0.4 %)

3 (1.2 %)

13 (5.3 %)

54 (21.9 %)

86 (34.8 %)

90 (36.4 %)

Wydział meldunkowy dobrze realizuje swoje zadania.

2 (0.8 %)

8 (3.2 %)

11 (4.5 %)

52 (21.1 %)

81 (32.8 %)

93 (37.7 %)

Komórka odpowiedzialna za plan zagospodarowania,
podziały nieruchomości oraz numerację budynków dobrze
realizuje swoje zadania.

8 (3.2 %)

5 (2.0 %)

21 (8.5 %)

45 (18.2 %)

60 (24.3 %)

108 (43.7 %)

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za drogi i ich
oświetlenie dobrze realizuje swoje zadania.

8 (3.2 %)

16 (6.5 %) 52 (21.1 %) 73 (29.6 %)

46 (18.6 %)

52 (21.1 %)

Komórka orgfanizacyjna odpowiedzialna za przejmowanie
dróg dobrze realizuje swoje zadania.

7 (2.8 %)

19 (7.7 %) 25 (10.1 %) 41 (16.6 %)

36 (14.6 %)

119 (48.2 %)

Komórka odpowiedzialna za gospodarkę odpadami
dobrze realizuje swoje zadania.

13 (5.3 %)

9 (3.6 %)

38 (15.4 %) 86 (34.8 %)

62 (25.1 %)

39 (15.8 %)

Komórka odpowiedzialna za ochronę środowiska, w tym
wycinkę drzew, dobrze realizuje swoje zadania.

10 (4.0 %) 14 (5.7 %) 30 (12.1 %) 55 (22.3 %)

60 (24.3 %)

78 (31.6 %)

Komórka odpowiedzialna za kanalizację dobrze realizuje
swoje zadania.

5 (2.0 %)

65 (26.3 %)

77 (31.2 %)

68 (27.5 %)

Komórka odpowiedzialna za sprawy dot. ekologii dobrze
realizuje swoje zadania.

13 (5.3 %) 12 (4.9 %) 31 (12.6 %) 52 (21.1 %)

43 (17.4 %)

96 (38.9 %)

Komórka odpowiedzialna za sprawy związane z
organizacjami pozarządowymi i funduszami europejskimi
dobrze realizuje swoje zadania.

2 (0.8 %)

6 (2.4 %)

11 (4.5 %)

44 (17.8 %)

82 (33.2 %)

102 (41.3 %)

Jestem zadowolona/zadowolony z pracy Urzędu Gminy
Jaworze.

4 (1.6 %)

8 (3.2 %)

27 (10.9 %) 98 (39.7 %)

94 (38.1 %)

16 (6.5 %)

Godziny pracy UG Jaworze odpowiadają mi.

11 (4.5 %) 18 (7.3 %) 37 (15.0 %) 73 (29.6 %)

86 (34.8 %)

22 (8.9 %)

13 (5.3 %)

19 (7.7 %)

102
(41.3 %)

5
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12. JAK OCENIAM POZAGMINNE JEDNOSTKI LUB PODMIOTY?
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
1

2

3

4

5

Komisariat Policji w Jasienicy.

4 (1.6 %)

12
(4.9 %)

74
(30.0 %)

95
(38.5 %)

62
(25.1 %)

Ochotnicza Straż Pożarna.

9 (3.6 %)

9 (3.6 %)

21 (8.5 %)

85
(34.4 %)

123
(49.8 %)

17
(6.9 %)

23
(9.3 %)

73
(29.6 %)

83
(33.6 %)

51
(20.6 %)

7 (2.8 %)

13
(5.3 %)

65
(26.3 %)

98
(39.7 %)

64
(25.9 %)

18
(7.3 %)

9 (3.6 %)

58
(23.5 %)

97
(39.3 %)

65
(26.3 %)

Odśnieżanie dróg powiatowych i wojewódzkich (Cieszyńska, Cisowa,
Słoneczna, Wapienicka, Zaciszna, Zdrojowa).
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.
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13. JAKICH WYDARZEŃ KULTURALNYCH BRAKUJE W JAWORZU?
Pytanie otwarte, odpowiedziano 244x, brak odpowiedzi 3x
Wszystko jest super!
Zabaw dla dzieci
:)
Lato w Jaworzu /coś między majówką a dozynkami/
(3x) Nie brakuje
Imprez poza religijnych, spotkań z podróżnikami, ciekawymi ludźmi, ambitniejszch koncertów
(12x) Koncertów
Ciekawe koncerty
Regularnych festynów w amfiteatrze
Cyklicznych imprez dla dzieci/całych rodzin, na amfiteatrze, boisku.
spotkania dla młodzieży
Dni polsko-holenderskie/wegierskie
Związanych z Integracji mieszkańców
otwarta do wieczora świetlica domu kultury
Więcej wydarzeń
Domu Kultury w którym będą zajęcia dla młodzieży
(10x) Koncerty
(2x) kino
(3x) Żadnych
Food track
Prawdziwy teatr
Koncerty znanych artystów, kabaret
Festiwali
Koncerty inne niż disco polo.
wszystko jest
Ekologia,
Domu kultury
.
(6x) Nie mam zdania
Koncerty , dyskoteki , teatr , kino
(4x) Nie wiem
Więcej koncertów
Koncerty muzyki rockowej, metalowej, hip hopowej, popularnej itd. Organizacja w Jaworzu amatorskich rajdow
samochodowych. Zlot food trucków.
koncertów na Amfiteatrze
Święto pstraga
(2x) Kino
Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich
Imprez
jaworzanski wrzesien "odmlodzic" formule
Koncerty, kabarety
(2x) koncerty
Jest ok.
Nie ma takich
(5x) Majòwki
Myślę ,że każdy chętny znajdzie coś dla siebie
(4x) Brak
więcej imprez związanych bezpośrednio z regionem tzn zawierające jak najwięcej elementów lokalnej kultury
Przegląd filmów w amfiteatrze
AC/DS :)
Dom kultury lub gok
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Dla dzieciaków
amfiteatr
Dyskotek
Koncert disco polo, festiwale regionalne, kabarety, imprezy dla dzieci
Dla dzieci
Jest ich bardzo dużo
Spotkań klubu miłośników książek i podróży
(4x) Jest ok
Mala ilosc wyswietlen filmow dla dzieci z akcji kino letnie
Brakuje imprez sportowych
teatru
(2x) Koncertow
Jest ich już sporo. Jedynie Jaworzanski Wrzesień pamiętam czasy kiedy były dużo ciekawsze występy wieczorne.
Spotkań z ciekawymi osobami (np. podróżnicy)
Zabaw organizowanych dla dzieci i nie tylko w okresie letnim
Imprez rekonstrukcyjnych,
Kiermasz świąteczny, pikniki rodzinne, kiermasz staroci,
(2x) nie brakuje
(2x) Kabaretów
raczej nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach- nie mam zdania
Więcej koncertów muzyki na żywo itp plenerowych lub w hali
Rajdy rowerowe
Ekologicznych przyrodniczych
Kulturalno-rozrywkowych na wyższym poziomie
Koncertów znanych osób, inne gminy często zapraszają znanych muzyków.
Przeznaczonych w większym stopniu dla młodzieży, zachęcających młodych ludzi w uczestniczeniu w życiu kulturalnym
Teatr
Nic nie brakuje.
Trzeba się nad odpowiedzią zastanowić.
Koncerty w amfiteatrze
Imprez na Amfiteatrze
Częstsze wykorzystanie amfiteatru latem (występy, projekcje)
Nie ma takiego
Jest wystarczająca ilosc wydarzeń kulturalnych
"Gwiazd" na Jaworzanskim Wrzesniu
Koncertu
Święto Jaworza
(2x) Koncertów gwiazd
Więcej rajdów rowerowych. Złoty motoryzacyjne
Ciężko określić jakich dokładnie ale tak wielki i piękny obiekt jak Amfiteatr jest zbyt rzadko wykorzystywany.
Koncerty w amfiteatrze, więcej przedstawień teatralnych
Koncertów zespołów z listy przebojów programu 3
Jest wystarczająco
zjazd fanow star wars,
Amfiteatr mali wykorzystany
Przedstawienia teatralne
nie mam pomusłu
Kino letnie
Jest wszystko
dobrych koncertów, kabaretów
Nie mam zastrzeżeń co do ilości i jakości imprez kulturalnych w Jaworzu
Koncertów w amfiteatrze
Koncertów fajnych zespołów muzycznych na amfiteatrze
Targów technologi lub nowych rozwiązań
Co weekendowych rozrywek na amfiteatrze latem
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Brak uwag
Kina teatru
Trudno powiedzieć.
Organizować więcej imprez kolturalnych zwłasza w okrecie letnim
Niczego nie brakuje
Sportowych
częstsze występy znanych artystów w anfiteatrze
(2x) nie mam zdania
Dom kultury, w którym odbywałyby się cyklicznie zajęcia np. z tańca dla dzieci, dorosłych i inne
Więcej wydarzeń artystycznych w Amfiteatrze.
Żeby wkońcu coś ciekawego zaczwlo2 sie dziać podczas majowki czy dożynek
Zabaw muzycznych
Xxx
Nowoczesnych
Koncertów.
koncertów
Koncertów dla młodych mieszkańców, kabaretów, standup-u. Imprez sportowych, choćby strongmanów.
Nie brakuje mi nic
dobrych artystów
Nic nie brakuje
sport
Normalnych
Teatr, galeria sztuki
Atrakcyjne Koncerty
Koncerty. Ponadto Przedstawienia dla najmłodszych
imprezy młodzieżowe
Festyn kulinarny, jarmark swiateczny
koncerty, festiwale, psie zaprzegi, zawody biegów narciarskich,
Może przydałoby się więcej imprez dla seniliorów - koncerty, konkursy etc.
Cyklicznych imprez dla młodzieży ( dyskoteki plenerowe)
Koncert
kONCERTY
Więcej koncertów w amfiteatrze Jaworze
Poziom zadowalający
Kulturalne
Brakować to zaczyna, ale drzew w górach.
Na wysokim poziomie intelektualnym -teatr
Muzyka poważna
Zdjęcia aerobiku , jogi
Chłopcy z Placu Broni
Wydarzen dla dzieci
Imprezy dla młodzieży w amfiteatrze
wiecej koncertow
Festiwal piosenki
Imprez dla dzieci
Kabaret
Koncertow ale nie disco polo
Sport
Przedszkoliada
Spektakli teatralnych, koncertów, festiwal
Dla dzieci np. Dzien dziecka
Integracyjnych, angażujących dotychczas niezaangażowanych, edukacyjno-rozrywkowych, uczących współpracy, pomocy i
współodpowiedzialności sąsiedzkiej
kulinarnych warsztatów dla rodzin (mama+dziecko), najlepiej regionalna kuchnia
Kortu Tenisowego Sciany wspinaczkowej basenu otwartego lub krytego
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Przydał by się dom kultury
więcej kina i teatru w amfiteatrze
Ok
Mi tam nie brakuje żadnych, pozdrawiam cieplutko i życzę miłego dnia
Kabarety
Sportowe
Wystaw
Koncertów muzyki filmowej
Koncertów znanych i popularnych artystów
Występy kabaretowe, koncerty muzyki klasycznej
kina,
...
Impezy muzyczne w amfiteatrze
Koncerty/Mały festiwal, który mógłby się odbyć na amfiteatrze w Jaworzu. Wydarzenia sportowe, aktywizujące młodzież
Młodzieżowych
konerty
Jazzowe spotkania
Koncerty, kabarety, imprezy dla dzieci
koncerty, festyny
Dobre koncerty
Dieje się dużo
Wydarzeń dla ludzi PRZED 60
Większa ilość koncertów znanych artystów w amfiteatrze przyciągnie turystów i mieszkańców
dzieci
(2x) ?
dansingów
Koncerty, zawody sportowe
Otwarte turnieje sportowe dla dorosłych mieszkańców np. Turniej w piłkę nożną amatorów o Puchar Wójta Gminy Jaworze,
koncertu nieco bardziej ambitne niż disco polo
Imprez młodzieżowych, koncertów znanych artystów
Spotkania ze znanymi ludźmi
DOBREGO KABARETU LUB ZESPOŁU
Jest
Rożnego rodzaju kursów malarstwa, fotografiki dla dzieci, imprez kulturalnych organizowanych pod zadaszeniem - np w
obiekcie hali sportowej

14. JAKICH WYDARZEŃ SPORTOWYCH BRAKUJE W JAWORZU?
Pytanie otwarte, odpowiedziano 246x, brak odpowiedzi 1x
Nie narzekam :)
(8x) Brak
Psich zaprzęgów
Rajdy rowerowe
(13x) Nie brakuje
(2x) Turniej
(2x) brak
(10x) Nie wiem
Jest wystarczająco
biegi
Ligi piłki nożnej/siatkówki mieszkańców Jaworza
turystyka górska
(18x) Nie mam zdania
Brakuje placów zabaw
Więcej turnieji
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(5x) .
(4x) Żadnych
Nart
Zawodów lekkoatletycznych
Więcej zajęć WFU w szkołach. Ścianka wspinaczkowa dla uczniów
Turniejów.
Zawody rowerowe
Wyścig MTB, Uphill na Błatnią
(2x) Tenis
(3x) Zimowych
Siatkówki!!!!
Rajdy samochodowe ps. Jaworze jest wprost stworzone do tego oczywiście z korzyścią dla gminy
?
Mecze siatkówki w hali
kolarstwo
Siatkowka
wystarczajaco
Liga futsalu
mecze
Meczy siatkówki
Biegi harytatywne
Ok.
Sztuki walki albo samoobrony dla dzieci i
(6x) Edukacja sportowa - ćwiczenia i ich jakość
Zadnych
Baloniarstwo
O
rower
(2x) Dla dzieci
Rolki
(8x) Jest ok
ŻADNYCH
Sport dla 50+
Turniej pilki siatkowej
Meczy na wyzszym szzeblu rozgrywkowym, wydarzenia nie sa dostepne dla kazdego z uwagi na to, ze czesto zapisy
prowadzone sa w kolach I zwykly mieszaiec dowiaduje sie o tym za pozno
rowerowych
Rajdow i biegow górskich
Jest ich sporo juz .
Turniej charytatywny z "gwiazdami" sportu
(2x) Nie dotyczy
Trekkingowych
nie brakuje
Wyścigów psich zaprzegow
nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach, nie mam zdania
Zawody rowerów górskich ,
Lodowisko
Dla dziewczynek
Jest OK, może jakieś dodatkowe wydarzenia sportowe wykorzystujące górski potencjał Jaworza (np. rowery górskie)
hokej
Nic nie brakuje.
Turnieje
Meczów siatkówki
Narazie jest ich w normie.
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Wyścigi rowerowe, psie zaprzęgi, biegi narciarskie
Nie mam zadnia
Nie ma takich
Zorganizowanych wycieczek z przewodnikiem górskim
Koncerty
Turniej tenisowy
Więcej piłki nożnej
pływanie
Turnieje sportowe dla amatorow
Nie brakuje.
Lodowiska i basenu
wyscigi samochodowe
jest hala sportowa ,
(2x) Ok
Jest wszystko
(7x) nie mam zdania
Meczów asg
Nie interesuję się wydarzeniami sportowymi więc nie posiadam w tej kwestii zdania
Rodzinnych rozgrywek sportowych
(3x) Nic
Nie potrzebuje
Xc rowerowe
Lodowiska
Rowerowych
Rajd rowerowy
Biegi,rajdy rowerowe
(2x) jest ok
dla dzieci
Nie dotyczy.
Meczy siatkowki
Zaprzegów psich
Xxx
Rodzinnych
zawodów w grach komputerowych
Wrak race, czegoś widowiskowego.
Zawodów rowerowych
Więcej organizowania dla mieszkańców siatkówki, piłki noznej
narty
(2x) ...
Dla mieszkańców i placówek oświatowych tzn. Turnieje itp
kiedyś odbywały się zawody strongmanów
Rodzinne zawody sportowe
biegi narciarskie, rajdy rowerowe
Nie interesuję się sportem
Runmagedon
NIE MAM ZDANIA
Da organizowane biegi. Rajdy rowerowe. Jest oj
Zawody rodzinne
Nie jestem kibicem
Zawody
pokazów europejskich średniowiecznych sztuk walki
Promujących zdrowy tryb życia
Wyscigi Kolarskie club zawody psych zastepow
Futsalu dla 50+
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Klub piłki siatkowej dla oldboji
Mysle ,ze jest ok
Wyścigi psich zaprzegów
Zawodów lekkoatletycznych dla młodzieży
Rodzinnych zawodów
Turnieje siatkówki
Łyżwy
Kulig rodzinne
Dla grup +25
podchody rodzinne po Jaworzu
Z wydarzeniami spoko
nordic walking
Rzut ćwikłą na odległość byłby super
Krykiet
Na wolnym powietrzu
Siatkówka
Brakuje basenu i związanych z tym imprez
Biegów na krótkie dystanse
turniejów sportowych
Mecze pokazowe w hali sportowej
Turnieje dzikich drużyn
Są wszystkie
Wyścigu rowerowego
Zjazd na byle czym
kolarstwo szosowe, górskie, biegi,
n
Mało się dzieje na hali
siatkówka, koszykówka na hali
Meczy
nie wiem
Jest ich za dużo
zawody dla dzieci i młodzieży w trakcie wakacji
kosz
jest OK
Poza biegami, wszystkich możliwych
Było w poprzednim pytaniu :)
nie
Siatkówka plażowa
Jest b. duzo
Narciarskich

15. Z JAKICH ŹRÓDEŁ INFORMACJI KORZYSTASZ , JEŻELI CHODZI O TO,
CO DZIEJE SIĘ W GMINIE?
Wybór, więcej możliwości, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

Tablica ogłoszeń

31

12.6 %

Strona internetowa gminy - www.jaworze.pl

161

65.2 %

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jaworze

54

21.9 %

Facebook - FanPage "Gmina Jaworze"

151

61.1 %
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Facebook - FanPage albo strona wójta gminy Jaworze Radosława Ostałkiewicza

167

67.6 %

Strona Ośrodka Promocji Gminy Jaworze

59

23.9 %

Inne… - jakie?

22

8.9 %

(8x) Echo Jaworza
Plakaty
(2x) Echo jaworza
Od sąsiada, plakaty na przystanku
Kontakty z ludźmi
Gazeta echo Jaworza
Rozmowy
Gazetka gminna
Echo
Swoje obserwacje
Gazetka
Inne
Informacja od Radnej
Rozmowy z mieszkańcami

16. JAK OCENIASZ OBECNE UREGULOWANIA W ZAKRESIE ODBIORU
ODPADÓW?
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
POZYTYWNIE

NEGATYWNIE

NIE MAM ZDANIA

Segregacja śmieci.

182 (73.7 %)

41 (16.6 %)

24 (9.7 %)

Częstotliwość odbioru.

147 (59.5 %)

75 (30.4 %)

25 (10.1 %)

Wysokość opłaty.

102 (41.3 %)

90 (36.4 %)

55 (22.3 %)
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17. JAK OCENIASZ PRACĘ URZĘDU GMINY JAWORZE?
Rating gwiazdkowy, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x

Liczba gwiazd 7.4/10
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

10/10

49

19.8 %

9/10

22

8.9 %

8/10

61

24.7 %

7/10

40

16.2 %

6/10

32

13.0 %

5/10

28

11.3 %

4/10

9

3.6 %

3/10

3

1.2 %

2/10

1

0.4 %

1/10

2

0.8 %

18. CO JEST DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE W GMINIE JAWORZE
Uporządkowanie według preferencji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Znaczenie

DROGI I CHODNIKI - ICH STAN

16.6

ZDROWIE - POSZERZENIE USŁUG

16.1

WALKA ZE SMOGIEM

14.8

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - W TYM CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

14.5

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

13.3

USŁUGI SPOŁECZNE DLA MŁODZIEŻY

13.2

OBIEKTY SPORTOWE, REKREACYJNE I TURYSTYCZNE

12.8
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USŁUGI SPOŁECZNE DLA SENIORÓW

12.5

EFEKTYWNY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW

10.8

PARKINGI

10.2

DOSTĘP DO KANALIZACJI SANITARNEJ

8.7

IMPREZY KULTURALNE

8.5

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

7.1

MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH

6.5

ULGI PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

6.1

DODATKOWE ZAJĘCIA LEKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

6.0

FUNKCJA UZDROWISKOWA JAWORZA

5.6

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW I UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

5.5

INNE - PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO PYTANIA...

1.3

19. JAKIE INNE USŁUGI PUBLICZNE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE?
Pytanie otwarte, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
Proaktywność mieszkańców i jej inicjacja
(122x) Nie dotyczy
Pomoc w modernizacji energetycznych nieruchomości
(33x) nie dotyczy
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Brak zdania
Nie dot.
Wieksze bezpieczenstwo dzieci
(5x) .
Usługi pomocy społecznej
Pomoc potrzebującym
Place zabaw dla dzieci
Woda i kanalizacja tam gdzie jej nie ma - Łubinowa
Tanie przejazdy pks dla dzieci
Nie doyyczy
Gminny urząd pracy
edukacja
Nie doryczy
dofinansowanie dla firm
(8x) NIE DOTYCZY
(4x) Dofinansowanie dla osób starszych rehabilitacji domowej i/lub stacjonarnej
Bezpieczeństwo zdrowie rozwoj
Nd
Żłobek
Biblioteka
Nie dot
Nie wiem
Zdrowie
ŻLOBEK DLA DZIECI
Profesjonalny urzad
Braj
(2x) Nie Dotyczy
Poczta Polska w centrum Jaworza
Edukacja
walka ze smogiem,realne kary dla osób zatruwających powietrze, monitoring przestrzegania przepisów prawa w tym
zakresie, pomoc Gminy w dostępie do przyłącza do sieci gazowej (promowanie działań w tym zakresie, jak i również dotacje
dla osób inwestujących w ekologiczne rozwiązania grzewcze raczej niż dotowanie kotłów), kanalizacyjnej,dbanie o przyrodę
Jaworza- realne kary dla osób ją niszczących- śmieci, quady, motocykle crossowe często spotykane w górach (na szlakach
turystycznych i poza nimi)
Polepszenie transportu publicznego
Przyroda ekologia uzdrowiskowosc
Dostęp do sieci gazowej
(4x) Nie dotyczy.
Transport
Zwiekszone patrole policji na drogach
Zmiana kierownik ośrodka zdrowia
zdrowie, czste powietrze,
Dostęp do lekarzy specjalistów. Choćby jeden lub dwoch
Rozwiązanie konfliktu Nadleśnictwo Ustroń- Gmina- mieszkańcy
Internet
Sklepy.
Sklepy
posprzątanie śmieci z koryt rzek, zmuszenie właścicieli do posprzątania działek przylegających do dróg publicznych
nie dotczy
Usugi turystyvzne
Pełny monitoring gminy
poprawa komunikacji autobusowej
Wodociąg
Rekreacja, atrakcje turystyczne nie tylko dla seniorów
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(2x) Służba zdrowia
basen
Nie
Ograniczenie zbędnej administracji
Nice dotyczy
rozwoj gastronomii
Oświetlenie dróg
Lodowisko, teatr,
Żłobek...basen
Komunikacja podmiejska (autobusy), oświetlenie dróg (w tym bardzo jasne oświetlenie przejść dla pieszych)
dostęp do komunikacji publicznej najlepiej MZK, bo dojazdy z Jaworza są koszmarne. 1 autobus na 2h
transport publiczny, za mało połączeń i drogo, wskazany byłby powrót autobusów miejskich
Ok
Lodowisko dla dzieci i młodzieży
Wyposażenie biblioteki publicznej
Walka ze smogiem !!!!!!
szkola
Światłowód
Ochrona praw zwierząt
elektroniczne usługi publiczne

20. CO NAJWAŻNIEJSZE JEST DLA CIEBIE, JEŻELI CHODZI O DROGĘ,
PRZY KTÓREJ MIESZKASZ?
Uporządkowanie według preferencji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Znaczenie

Wykonanie nawierzchni asfaltowej

4.7

Remonty cząstkowe (łatanie dziur)

4.0

Poszerzenie drogi

3.9

Doświetlenie uliczne

3.3

Zarurowanie rowu

3.1

Montaż progów spowalniających

2

21. WPROWADZENIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ (OD 1 DO XX) NA
MOJEJ ULICY UWAŻAM ZA:
Wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
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Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

Konieczne - kurier, karetka, goście mają problem z dotarciem do mnie

122

49.4 %

Bez sensu - musiałbym wymieniać dokumenty (nawet za darmo byłby to dla mnie problem)

81

32.8 %

Nie mam zdania

44

17.8 %

22. GMINA JAWORZE TO MOJE MIEJSCE NA ZIEMI...
Rating gwiazdkowy, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x

Liczba gwiazd 8.4/10
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

10/10

96

38.9 %

9/10

45

18.2 %

8/10

48

19.4 %

7/10

20

8.1 %

6/10

15

6.1 %

5/10

10

4.0 %

4/10

5

2.0 %

3/10

2

0.8 %

2/10

2

0.8 %

1/10

4

1.6 %
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23. MOJA PŁEĆ:
Wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

Kobieta

131

53.0 %

Mężczyzna

116

47.0 %

0

0%

Inna

24. MÓJ WIEK:
Wybór opcji, odpowiedziano 247x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

do 18 roku życia

2

0.8 %

18-25

26

10.5 %

26-35

64

25.9 %

36-45

91

36.8 %

46-59

43

17.4 %

60-65

11

4.5 %

66 i więcej

10

4.0 %

25. MOIM ZDANIEM, WAŻNE JEST JESZCZE TO...:
Pytanie otwarte, odpowiedziano 244x, brak odpowiedzi 3x
I <3 Jaworze!
(3x) Brak
;) Jesteście świetni!

26

JAKOŚĆ ŻYCIA W GMINIE JAWORZE

Promocja jaworza jako miejsca do aktywnego wypoczynku jako alternatywa dla beskidzkiej 5
Czystość powietrza
Żeby w gminie było czyste powietrze
Rozwój Jaworza...
(2x) nic
Że my Jaworznie tworzymy wspólnotę bez względu na przekonania polityczne lub religijne
By angażować mieszkańców w projekty i pomysły by mieli poczucie "wspólnoty" , ze to co sie dzueje i robi jest dla nich i
mogą w tym brac ajtywny udział. Położenie dużego nacisku na edukację- języki dodatkowe godziny, obowiązkowe lekcje na
basenie np w 2 czy 3 klasie by wszystkie dzieci umiały pływać. Może spróbować znaleźć miejsce na ogólnodostepną
przestrzeń dla młodszych dzieci w Jaworzu Średnim-jest hala, muzeum ale już plac zabaw tylko za płotem przedszkola- nie
ma takiego miejsca w Średnim
porozumienie
(12x) Nie dotyczy
poprawienie jakości dróg na szlakach górskich na Palenicę, Wysokie i na Błatnię
Róbcie dalej dobro :) wiem, że rzeczy sporo :)
Progi zwalniajace przy szkołach,a najlepiej swiatla.Zwiekszenie nakładów na placówki oświatowe-niedopuszczalne by dla
bezpieczeństwa dzieci trzeba było organizować srodki samemu czy z budzetu obywat.,np.na bramke i walące się ogrodzenie
w przedszkolu nr 2.Wieksza ilosc kucharek,które nie wydalaja z praca i dostaja glodowe pensje.
aby wszystkim dobrze się mieszkało w Jaworzu.
(8x) .
Życzliwość między ludzka, spokój i cisza,
(6x) Nie mam zdania
Jaworze nadal się rozwijało
wykorzystanie walorów gór i innych turystycznych
Chodniki po 2 stronach ulicy
Brak zajec dodatkowy dla dzieci chłodzących do szkół poza Jaworzem
Organizacja imprez okolicznościowych sprzyjających spotkaniu i integracji mieszkańców
Spokój
Dopłaty do domów pasywnych, zeroenergetycznych
Zwierzęta
Żeby gminy szła cały czas do przodu jak idzie
ścieżki rowerowe
Jaworze ma ogromną wartość, którą należy promować zawsze i wszędzie.
Uświadomienie mieszkańcom potrzeby szczegółowej segregacji śmieci (nie palenia ich!) i poprawy jakości życia wraz z
lepszą jakością powietrza
większa integracja mieszkańców
Zadne
Wspolne dzialania wladz i mieszkancow
oczyszczenie przestrzeni publicznej i edukacja dzieci i ich rodziców na temat utrzymywania czystości w miejscach
publicznych
Byśmy byli dla siebie dobrzy
Aby mieszkancy się integrowali i byli dla siebie życzliwi i żeby OSP działało jak należy i żeby był nowy prezes OSP
JAWORZE
Żeby tak nie wiało
(3x) Obecnie najważniejsze dla mnie jest to jak moja gmina w ktorej mieszkam od urodzenia moze pozwolic na budowanie bloków
15 metrowych ktore mają powstać tuż pod moimi oknami. Jestem tym faktem zbulwersowana i powiem szczerze zwyczajnie
załamania. Ponoć mieliśmy nie być sypialnią Bielska a tu powstaje pod tymi blokowiskami parking na prawie 200
samochodów
przez takie wlasnie inwestycje rodowici Jaworzanie mają ochotę na wyprowadzke z tej gminy.
Aby ludzie byli zadowoleni z miejsca w którym żyją
Czystość i oświetlenie, zmiana koloru lamp na światło zimne i mocne, doświetlenie przejść dla pieszych i regionu ulicy
jaworzanskiej
Możliwoś lepszego życia w Jaworzu
chodnik od Granicy Jaworza do Bielska wzdłuż ulicy Wapienickiej
Że jest to piękne miejsce
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Atrakcje turystyczne i promocja gminy
O
Ekologia Jaworza
czystośc powietrz
Dopłata do kotłów
Oczyszczacz w przedszkolu i budowa większego przedszkola nr1
Poszerzenie usług medycznych w Ośrodku Zdrowia
Nie
Zrobić więcej miejsc parkingowych przy Szkole Podatawowej nr 1
Jaworze uzdrowiskiem
Jest ok
place zabaw
Zorganizowanie zajęć dla najmłodszych dzieci do 3 lat.
Sklepy konkurencja
Już nic
Zeby promowac gmine I tworzyc ulatwienia dla przedsiebiorcow, aby powstawaly nowe miejsca pracy oraz wypoczynku.
integracja społeczności
Czyste powietrze. Promocja Jaworza i gór.
Jeszcze raz chciałbym podkreślić, wagę walki ze smogiem. Wszystko jest idealne, poza powietrzem w zimie...
Zwrócić bardziej uwagę na gospodarkę przestrzenną i nie pozwolić na zabudowanej okolic Dawnego Traktu i na przeciw UG
Jaworze czyli pol po PGR . Niech tak zostanie bo nie będzie gdzie pójść na spacer czy jeździć rowerem
Aby urząd pocztowy w Jaworzu był otwarty w bardziej przyjaznych godzinach dla mieszkańców.
Żeby dzieci miały co robić w Jaworzu i nie uciekał poza gminę
Aby odciąć się od polityki obecnego rządu,działać społecznie,proeuropejsko i integracyjnie!
Komunikacja MZK zamiast PKS
Integracja społeczeństwa
Dopilnowanie aby wyprowadzający psy sprzątali po swoich pupilach i przestrzegali miejsc dla psów zakazanych
By nie przeinwestowac Naszej Gminy
W celu podkreślenia- raz jeszcze jakość powietrza i podjęcie odpowiednich i zdecydowanych działań w celu
zminimalizowania negatywnego oddziaływania smogu na zdrowie i życie mieszkańców. Dbanie o ekologię i to co w Jaworzu
najpiękniejsze- przyrodę i szacunek do niej. Co za tym idzie monitoring i restrykcje dla osób, które niszczą środowisko
naturalne
Tożsamość regionalna - trzeba tu żyć , a nie tylko mieszkać
Więcej miejsc pracy dla mieszkańców a nie osób z poza gminy
Zmiana chodników najazdowych na podwyższone, samochody najezdzajace na strefę pieszych zagrażają życiu i zdrowiu.
Dodatkowe progi na drogach gminnych
Jest pieknie chwalmy sie tym
A
Rozmowy z radnymi
Żeby rozwój Jaworza szedł nadal w dobrym kierunku, jak przez ostatnie lata
Baseny termalne
Czystość powietrza zimą
Oby tak dalej !
Bezpieczeństwo
Że mamy gdzie mieszkać
Że mamy najlepszego Wójta na świecie
Aby w Jaworzu było coraz piękniej.
Porządek wzdłuż i w korycie Potoku Wysokiego. Uporządkowanie terenu przy zbiegu ulic Pałacowej I Pod Młyńską Kępą
Jaworze to moje miejsce na ziemi ;)
Zeby faktycznie wiecej walczyc ze smogiem - są osoby w moim bliskim otoczeniu które palą w piecach domowych tak ze z
komina kopci się na całą ulice i ludzie się tym dymem ksztuszą
Zgoda w śród mieszkańców
Odbiór nadmiaru jedzenia od mieszkańców w wybranym punkcie (lodówka, szafka) i udostępnienie jej innym
Aby mieszkańcy naszej gminy byli mniej roszczeniowi
Czyste powietrze
Nadzór nad kadrą pedagogiczną w szkole. Audyty, szkolenia i rozwój. Sposób prowadzenia zajęć oraz poziom wiedzy
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pedagogicznej i metodyki nauczania części kadry w SP1 pozostawia wiele do życzenia. Dzieci z trudnościami lub wrażliwe są
bez szans w zderzeniu z ignorancją nauczycieli.
Bezpieczenstwo
Żeby żyło się w spokju
energia odnawialna
Progi zwalniajace ul. Pod Młyńska Kępa
Nie dotyczy.
Panie w Urzędzie Stanu Cywilnego... Nie tylko w mojej opinii, ale niestety załatwianie tam czegokolwiek do przyjemnych nie
należy.
Żeby wszyscy dbali o nasza małą ojczyznę niech każdy zacznie od siebie i pomyśli co ja mogę ofiarować a nie co mogę
otrzymać
Pomoc osobom starszym
Aby gmina rozwijała się tak jak dotychczas
Na chwilę obecną - czyste powietrze. Przydałby się dom kultury z zajęciami dodatkowymi dla dzieci.
Czego nie ma zrobione
Żebyśmy się szanowali
Brakuje domu kultury
Dbałość o seniorów
Zd
Jest dobrze
czyste wnętrza autobusów PKS,nocne i dzienne patrole Policji
Poczucie bezpieczeństwa w każdej sferze
Żeby gmina rozwijała się dalej w tym kierunku co teraz i żeby ruszyły wreszcie prace przy naszych gorących źródłach
By ludzie w Jaworzu dbali o ład i porządek wokół swoich domów. By było czysto na posesjach. Kwiaty w oknach. Zadbane
trawniki. Od razu jest piękniej. Zacznijmy zmiany od siebie.
Proszę zlikwidować kratę idiotycznie zamontowaną na wiacie w Nałężu
Wprowadzenie 5G
Ośrodek służby zdrowia dramat
Na cisowej nie ma sklepu. Mam 40 min do centrum pół godziny do żabki.
Działania na rzecz reaktywacji i rozwoju komunikacji szynowej oraz przejęcia budynku dworca i przywrócenia mu wyglądu
historycznego.
Nie wiem
W centrum Jaworza wykonać na zakrętach bariery ochronne
Częstsze patrole policji, walka z piratami drogowymi
Dziękuję
więcej kontroli przy ogrzewaniu zimą-smog!!!
Żeby było czysto
Śmieci walające się w korytach rzek, oraz na działkach przylegających do drogi oraz wszechobecny smród/dym z
kopciuchów wsezonie zimowym (na spacer dzieckiem trzeba jechać do Wapienicy nad zaporę -tylko tam nie śmierdzi!)
Wójcie panuj nam wiecznie :)
Czysta gmina
że mamy świetnego wójta,który poświęca się dla Jaworza
Żeby miejsce które zawsze kojarzyło mi się z czystym powietrzem takie właśnie było. Ponadto bezpieczeństwo moje,
najbliższych , sąsiadów i wszystkich mieszkańców . Autobus MZK
Walka ze smogiem intensywna kampania, bilbordy ,ogłoszenia w kościele lokalna prasa,etc plus kary za palenie
śmieciami.Szczególnie mieszkańcy ul Średniej i Koloni Górnej.
Dobrze czuć się w swojej miejscowości
brak basenu całorocznego
nie dotyczy
Chyba ujęte jest w ankiecie wszystko.
?
Zapewnienie podstawowych warunków bytowych.
...
Racjonalne wydatkowanie pieniędzy gminnych i szacunek dla mieszkańców którzy działają społecznie dla gminy
Więcej kontaktów, konsultacji z mieszkancami
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że o naszej Gminie mówi się bardzo pozytywnie i trzeba tą opinie utrzymać
Kto jest naszym reprezentantem czyli wojtem :)a nasz wójt jest na szóstkę.
rozwój i dbanie o naturę
Aby młodzież miała większa rozrywkę w jaworzu
Radość
Zakaz palenia węglem oraz zwrócenie uwagi na zagospodarowanie terenu szczególnie przez firmy - Jaworze to Zdrój a nie
okręg przemysłowy.
SMOG SMOG SMOG
Aby lepiej planować dojazdy do posesji. Powstają nowe domy A anie ma przemyślanych
czyste powierze
Pomoc osobom niepełnosprawnych
Ogolnie dobrze się żyje w naszej gminie.
żeby Pan Wójt zechciał wreszcie - zamiast organizowania ankiet i pozorowanych działań - skorzystał z dostępnych mu
narzędzi prawnych i przystąpił do walki ze smogiem.
Życzliwość
Ruch na Wapienickiej, po wybudowaniu tężni, zrobił się nieznośny. Na niejednej ulicy w Bielsku ludzie mają więcej ciszy,
spokoju i czystego powietrza niż ci którzy mają nieszczęście mieszkać przy Wapienickiej. Przerażające jest w jakim tempie
znikają drzewa w okolicznych lasach. Jeśli faktycznie jest tu jakiś mikroklimat, to zniknie niedługo razem z drzewami.
Kuracjusze odwiedzający sanatoria muszą być zachwyceni widokiem Palenicy i innych ogołoconych gór.
Iż w XX pierwszym wieku dostęp do wodociągu mają tylko nieliczni mieszkańcy! Urząd zamiast zachęcać mieszkańców do
segregowania selektywnego surowców wtórnych poprzez zwiększanie liczby dzwonów w Jaworzu skutecznie zniechęca do
tego poprzez sukcesywną likwidacje tych punktów. A w miejscach gdzie są nie zapewnia ich częstego opróżniania. Pomysł z
workami na szkło jest kolejnym przykładem zwiększania ilości śmieci, podobnie jak dodatki do Echa Jaworza pakowanie w
foliowe woreczki !
X
By kazda posesja mogla byc wizytowka Jaworza
Róbcie dalej swoje jest ok
Żłobek
Aby dzieci wracajace że szkoły czuły się bezpieczne
doswietlenie ul Olszynowej
Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych
Ekrany dzwiękochłonne na Orliku przy gimnazjum.
Oferta kulturalna
Aby pomyslec o publicznym basenie odkrytym
Y
Na goruszce wyciąg narciarski, miasteczko ruchu drogowego
Skuteczne ograniczenie prędkości, zmniejszenie ruchu samochodowego, więcej pks
By zawsze wojt i caly urzad kierowal sie dobrem dla mieszkancow nie patrząc na uklady czy partie.,by zawsze byc otwartym
na pomoc zdrozumienie i dialog z mieszkańcami. By gminny osrodek zdrowia mial bardziej przyjaznych lekarzy dla
dorosłych ktorzy bez problemu zrobia profilaktyczne badania raz na ruski rok bo nie wspomne to co sie nalezy ale nie dac
podstawowych badan momorfologicznych po kilku letnim nie korzystaniu to przesada a niestety tak jest. Dla mnie osrodek
zdrowia wiele do zmiany.
Sukcesywne i bieżące rozliczanie radnych z działalności
sąsiedztwo i możliwość nawiązania z sąsiadem kontaktu
SUPER JEST NIEMA SIĘ CZYM PRZEJMOWAĆ BO LUDZIOM CIĘZKO JEST DOGODZIĆ
Jaworze rozwija się w dobrą stronę - tak trzymać!
byśmy unikali polityki i żyli zgodnie
Ok
aby było dobrze
Żeby dalej wójt tak super koordynowal osobami zaangażowanymi w rozwój Jaworza bo genialnie mu to wychodzi!
Sport
Wiecej wydarzen na amfiteatrze
Nie dzielić ludzi lecz łączyć
Większa opieka nad sanatorium dla dorosłych stan uliczek parkingu na terenie i często wadliwie działający szlaban to
tragedia a winda zabytkowa powoduje brak dostępu niepełnosprawnego do tamtejszej przychodni no i większa kontrola nad
działaniem tego miejsca bo trochę przynosi wstyd naszej pięknej miejscowości
Projekt Lodowiska , będąc na feriach w kilku miejscowościach wszędzie powstały na zimę nieduże lodowiska. Dzieci
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spędzały czas z rodzicami , młodzież nie siedzi przed komputerem , w dobie kiedy nie zawsze jest śnieg na sanki to super
alternatywa . Do Bielska to cała wyprawa z dziećmi a tu czy zaraz po szkole , czy wieczorem , czy WF w ramach szkoły ,
świetny sposób na ruch zimą dla wszystkich , również dorosłych
By ze sobą rozmawiać!
nie wiem
Aplikacja do zgłaszania przez mieszkańców gminy drobnych spraw oraz usterek typu uszkodzona latarnia uliczna czy
pozostawione worki ze śmieciami w lesie
Czasem zbyt ponosi kogos fantazja podczas ustawiania znaków drogowych.
Abyśmy wszyscy żyli ze sobą w zgodzie. Nasza gmina powinna łączyć ludzi o różnych poglądach, powinniśmy mieć
świadomość, że każdy z nas ma tutaj swoje miejsce. Powinniśmy się wspólnie wspierać i z dużym zaangażowaniem
podchodzić do problemów przed którymi staje gmina. Mam również nadzieję, że idea Jaworza Zdroju nie została porzucona i
dalsze kroki w kierunku uczynienia naszej miejscowości uzdrowiskiem będą podejmowane.
Szacunek
By odzyskać miejscowość uzdrowiskową
Wspólnota
Mieć kontakt z mieszkańcami
Zgoda,Prawda i Miłość
aby radni wykazywali większą chęć wspólpracy z mieszkańcami. Ponadto aby zwrócić uwagę na najmłodszych obywateli
gminy Jaworze.
n
Aby odbywało się więcej potańcówek i wydarzeń na amfiteatrze
Aby ludziom żyło się tu łatwiej
Wszytko już opisałem I zaznaczyłem co dla mnie ważne
Rozmawiać
..
by nie pomagać mieszańcom w rozwiązywaniu sytuacji problemowych na styku urząd - człowiek
Żeby wojt przestał dbać tylko o sport
a
wzajemna życzliwość i chęć do współpacy
Brak osiedli, "blokowisk"
by przy przedszkolu nr 2 powstało przejście dla pieszych na ulicy Średniej i progi zwalniające na tejże ulicy, ponieważ
kierowcy jeżdzą bardzo szybko pomimo ograniczenia i wjeżdzają na ludzi idących chodnikiem
Mniej nienawiści, więcej życzliwości na jaworzańskich drogach dla kierowców
Kontrola mieszjanvow
karanie za spalanie śmieci inaczej zawsze będzie smród
Uśmiech wójta taki jak za każdym razem gdy go spotkam. Pozdrawiam :)
Atrakcyjne wydarzenia
rownomieeny dostęp wszystkich mieszkańcow
Wprowadzenie programu ochrony praw zwierząt- ochrona zwierząt i MIESZKAŃCÓW GMINY (jeżeli mieszkańcy są
poinformowani o prawach zwierząt nie dopuszczają się popełniania przestępstw)
By efektywniej zachęcać mieszkających w Jaworzu a nie zameldowanych do zmiany na Jaworze
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Ustawianie kwestionariusza
Pytania na stronie

Wszystkie

Zezwolić na wielokrotne wysłanie?

Pozwól wrócić do poprzednich pytań?

Wyświetlać numery pytań?

Dowolna kolejność pytań?

Pokazać pasek postępu?

Otrzymuj powiadomienia reagowania przez e-mail?

Ochrona za pomocą hasła?

Ograniczenie IP?
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Dodatek: Kwestionariusz
JAKOŚĆ ŻYCIA W GMINIE JAWORZE
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

1. JAKI, TWOIM ZDANIEM, JEST DZISIAJ POZIOM ŻYCIA W GMINIE
JAWORZE?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Bardzo dobry
Dobry
Średni
Niezadowalający
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, gdyż...

2. JAK OCENIASZ NASTĘPUJĄCE ASPEKTY ŻYCIA W JAWORZU?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce - gdzie "1" oznacza ocenę najgorszą, a "5" najlepszą".

1

2

3

4

5

Jaworze to dobre miejsce do życia i zamieszkiwania.
Jaworze to dobre miejsce do pracy.
Jaworze to dobre miejsce na emeryturę.
Jaworze to dobre miejsce na wypoczynek.

3. CO MYŚLISZ O PONIŻSZYCH WARUNKACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W
JAWORZU?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce - gdzie "1" oznacza ocenę najgorszą, a "5" najlepszą".

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Łatwość poruszania się samochodem
Łatwość przemieszczania się środkami transportu publicznego
Dostępność i jakość chodników
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Bezpieczeństwo ruchu pieszych
Łatwość poruszania się rowerem
Ruch na drogach wojewódzkich (Bielska i Cieszyńska)
Ruch na drogach powiatowych (Cisowa, Słoneczna, Wapienicka i Zdrojowa)
Ruch na drogach gminnych i pozostałych
Liczba miejsc parkingowych
Jakość i zakres usług zdrowotnych świadczonych w Ośrodku Zdrowia
Usługi edukacyjne realizowane przez Przedszkole Nr 1 w Jaworzu
Usługi edukacyjne realizowane przez Przedszkole Nr 2 w Jaworzu
Usługi edukacyjne realizowane przez SP1 im. M. Dąbrowskiej w Jaworzu
Usługi edukacyjne realizowane przez SP2 im. gen. br. St. Maczka w Jaworzu
Zajęcia pozalekcyjne w SP1
Zajęcia pozalekcyjne w SP2
Partycypacja w projektach społecznych w Gminie Jaworze
Uczestnictwo w imprezach kulturalnych w Gminie Jaworze

4. CO SĄDZISZ O BEZPIECZEŃSTWIE W JAWORZU?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce - gdzie "1" oznacza ocenę najgorszą, a "5" najlepszą".

1 2 3 4 5

Nie mam
zdania

Jaworze w ciągu dnia jest bezpieczną miejscowością.
Jaworze nocą jest bezpieczną miejscowością.
W Parku Zdrojowym czuję się bezpiecznie.
W Amfiteatrze podczas imprez czuję się bezpiecznie.
W Tężni Zdrojowej czuję się bezpiecznie.
SP1 zapewnia dzieciom odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
SP2 zapewnia dzieciom odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Przedszkola są bezpiecznym azylem dla moich dzieci.
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Obiekty rekreacyjno-sportowe w Jaworzu są bezpieczne.
W Jaworzu czuję się bezpiecznie, jeżeli chodzi o przestępstwa majątkowe (kradzieże, rabunki
itp.).
W Jaworzu czuję się bezpiecznie, jeżeli chodzi o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowia
(napady, przemoc itp.).
Monitoring wizyjny gminy stanowi ważny instrument w zapewnieniu bezpieczeństwa w Jaworzu.
Dodatkowe patrole policyjne są niezbędnym narzędziem zwiększania mojego bezpieczeństwa w
gminie.
W Jaworzu czuję się bezpiecznie.

5. JAK OCENIASZ NASTĘPUJĄCE KWESTIE ZWIĄZANE Z PRZESTRZENIĄ
PUBLICZNĄ W JAWORZU?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce - gdzie "1" oznacza ocenę najgorszą, a "5" najlepszą".

1 2 3 4 5

Nie mam
zdania

Jaworze jest zasadniczo czystą miejscowością.
Jakość powietrza w Jaworzu latem jest zadowalająca.
Jakość powietrza w Jaworzu zimą jest zadowalająca.
Jaworze dysponuje narzędziami zapewniającymi właściwą ochronę środowiska przed
ewentualnymi zagrożeniami ze strony cżłowieka.
Oświetlenie uliczne.
Częstotliwość odbierania śmieci.
Czystość ulic i chodników.
Zimowe utrzymanie dróg.
Jakość dróg.
Zaopatrzenie w wodę.
Kanalizacja.
Dostęp do otwartych stref rekreacji i wypoczynku.

6. JAK OCENIASZ PRACĘ POSZCZEGÓLNYCH GMINNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce - gdzie "1" oznacza ocenę najgorszą, a "5" najlepszą".
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PozytywnieNegatywnie

Nie mam
zdania

Wójt Gminy Jaworze - Radosław Ostałkiewicz
Rada Gminy Jaworze
Urząd Gminy Jaworze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu
Gminny Zespół Obsługi w Jaworzu
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Samodzielny Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jaworzu (Ośrodek Zdrowia)
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. br. Stanisława Maczka w Jaworzu (dawne
gimnazjum)
Przedszkole Nr 1 w Jaworzu (przy SP1)
Przedszkole Nr 2 w Jaworzu (w Jaworzu Średnim)

7. CZY UCZESTNICZYSZ W SPOTKANIACH WÓJTA Z MIESZKAŃCAMI?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Regularnie
Okazyjnie
Jeżeli temat takiego spotkania jest dla mnie ważny lub interesujący
Rzadko/Nigdy

8. WÓJT ZBYT RZADKO KONTAKTUJE SIĘ Z MIESZKAŃCAMI
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Prawda
Fałsz

9. MAM KONTAKT ZE SWOIM RADNYM / SWOJĄ RADNĄ
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź
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Tak
Nie
Nie szukam takiego kontaktu

10. INTERESUJĄ MNIE OBRADY RADY GMINY JAWORZE:
/ 10

11. MOJA OCENA URZĘDU GMINY JAWORZE
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce - gdzie "1" oznacza ocenę najgorszą, a "5" najlepszą".

1 2 3 4 5

Nie mam
zdania

Urząd Gminy Jaworze jest przyjazny dla mieszkańców.
Urzędnicy UG Jaworze są pomocni i życzliwi.
Sekretariat Wójta Gminy Jaworze jest otwarty dla mieszkańców.
Kancelaria Ogólna (Dziennik Podawczy) dobrze realizuje swoje zadania.
Urząd Stanu Cywilnego w Jaworzu dobrze realizuje swoje zadania.
Wydział podatkowy dobrze realizuje swoje zadania.
Kasa dobrze realizuje swoje zadania.
Wydział meldunkowy dobrze realizuje swoje zadania.
Komórka odpowiedzialna za plan zagospodarowania, podziały nieruchomości oraz numerację
budynków dobrze realizuje swoje zadania.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za drogi i ich oświetlenie dobrze realizuje swoje zadania.
Komórka orgfanizacyjna odpowiedzialna za przejmowanie dróg dobrze realizuje swoje zadania.
Komórka odpowiedzialna za gospodarkę odpadami dobrze realizuje swoje zadania.
Komórka odpowiedzialna za ochronę środowiska, w tym wycinkę drzew, dobrze realizuje swoje
zadania.
Komórka odpowiedzialna za kanalizację dobrze realizuje swoje zadania.
Komórka odpowiedzialna za sprawy dot. ekologii dobrze realizuje swoje zadania.
Komórka odpowiedzialna za sprawy związane z organizacjami pozarządowymi i funduszami
europejskimi dobrze realizuje swoje zadania.
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Jestem zadowolona/zadowolony z pracy Urzędu Gminy Jaworze.
Godziny pracy UG Jaworze odpowiadają mi.

12. JAK OCENIAM POZAGMINNE JEDNOSTKI LUB PODMIOTY?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce - gdzie "1" oznacza ocenę najgorszą, a "5" najlepszą".

1 2 3 4 5
Komisariat Policji w Jasienicy.
Ochotnicza Straż Pożarna.
Odśnieżanie dróg powiatowych i wojewódzkich (Cieszyńska, Cisowa, Słoneczna, Wapienicka, Zaciszna,
Zdrojowa).
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

13. JAKICH WYDARZEŃ KULTURALNYCH BRAKUJE W JAWORZU?

14. JAKICH WYDARZEŃ SPORTOWYCH BRAKUJE W JAWORZU?

15. Z JAKICH ŹRÓDEŁ INFORMACJI KORZYSTASZ , JEŻELI CHODZI O TO,
CO DZIEJE SIĘ W GMINIE?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi

Tablica ogłoszeń
Strona internetowa gminy - www.jaworze.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jaworze
Facebook - FanPage "Gmina Jaworze"
Facebook - FanPage albo strona wójta gminy Jaworze Radosława Ostałkiewicza
Strona Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
Inne… - jakie?
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16. JAK OCENIASZ OBECNE UREGULOWANIA W ZAKRESIE ODBIORU
ODPADÓW?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce

POZYTYWNIE

NEGATYWNIE

NIE MAM ZDANIA

Segregacja śmieci.
Częstotliwość odbioru.
Wysokość opłaty.

17. JAK OCENIASZ PRACĘ URZĘDU GMINY JAWORZE?
/ 10

18. CO JEST DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE W GMINIE JAWORZE
Podpowiedź do pytania: Zmień kolejność pozycji zgodnie ze swoimi preferencjami (1. - najważniejsza, ostatnia - najmniej ważna)

DROGI I CHODNIKI - ICH STAN
ZDROWIE - POSZERZENIE USŁUG
USŁUGI SPOŁECZNE DLA SENIORÓW
USŁUGI SPOŁECZNE DLA MŁODZIEŻY
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - W TYM CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
WALKA ZE SMOGIEM
OBIEKTY SPORTOWE, REKREACYJNE I TURYSTYCZNE
BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH
PARKINGI
EFEKTYWNY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
DOSTĘP DO KANALIZACJI SANITARNEJ
ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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IMPREZY KULTURALNE
ULGI PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
NAGRODY DLA SPORTOWCÓW I UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY
MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH
DODATKOWE ZAJĘCIA LEKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
FUNKCJA UZDROWISKOWA JAWORZA
INNE - PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO PYTANIA...

19. JAKIE INNE USŁUGI PUBLICZNE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE?
Podpowiedź do pytania: Jeżeli żadne, wpisz "NIE DOTYCZY".

20. CO NAJWAŻNIEJSZE JEST DLA CIEBIE, JEŻELI CHODZI O DROGĘ,
PRZY KTÓREJ MIESZKASZ?
Podpowiedź do pytania: Zmień kolejność pozycji zgodnie ze swoimi preferencjami (1. - najważniejsza, ostatnia - najmniej ważna)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej
Poszerzenie drogi
Remonty cząstkowe (łatanie dziur)
Zarurowanie rowu
Doświetlenie uliczne
Montaż progów spowalniających

21. WPROWADZENIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ (OD 1 DO XX) NA
MOJEJ ULICY UWAŻAM ZA:
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Konieczne - kurier, karetka, goście mają problem z dotarciem do mnie
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Bez sensu - musiałbym wymieniać dokumenty (nawet za darmo byłby to dla mnie problem)
Nie mam zdania

22. GMINA JAWORZE TO MOJE MIEJSCE NA ZIEMI...
Podpowiedź do pytania: ...w skali od 1 do 10:

/ 10

23. MOJA PŁEĆ:
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Kobieta
Mężczyzna
Inna

24. MÓJ WIEK:
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

do 18 roku życia
18-25
26-35
36-45
46-59
60-65
66 i więcej

25. MOIM ZDANIEM, WAŻNE JEST JESZCZE TO...:
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Załącznik Nr 2.2a
ZESTAWIENIE UCHWAŁ:
Uchwały podjęte w kadencji 2014-2018 – 344
Uchwały podjęte w 2018 roku przez nową Radę Gminy Jaworze - 38
Suma - 382 uchwały:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7

III/23/2014
IV/26/2014
IV/31/2014
IV/32/2014
V/36/2015
V/37/2015

2014.12.14
2014.12.30
2014.12.30
2014.12.30
2015.02.26
2015.02.26

V/38/2015

2015.02.26

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji
zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu

FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK

CZ. – częściowe
CAŁ. –całościowe

Temat

Unieważnienie

Data

Wydział

Nr uchwały

Z – zrealizowano
N –nie zrealizowano
T – w trakcie realizacji

Lp

Wydział Finansów i Kontroli – 139
Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego – 36
Wydział Rozwoju i Infrastruktury – 25
Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiska – 52
Urząd Stanu Cywilnego – 5
Samodzielne stanowisko ds.. Oświaty – 23
Rada Gminy – 60
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 35
Gminny Zespół Oświaty – 7

Stopień
realizacji











CZ

CZ

8. /8
9. /9
10. /10
11. /11
12. /12
13. /13
14. /14
15. /15

VI/48/2015
VI/52/2015

2015.03.31
2015.03.31

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze

FK
FK

VI/53/2015

2015.03.31

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

FK

VII/58/2015

2015.05.28

VII/59/2015

2015.05.28

VII/60/2015

2015.05.28

VII/61/2015

2015.05.28

VII/62/2015

2015.05.28

16.
17.
18.
19.
20.
21.

/16
/17
/18
/19
/20
/21

VII/63/2015
VII/64/2015
VII/65/2015
VIII/70/2015
VIII/71/2015

2015.05.28
2015.05.28
2015.05.28
2015.07.23
2015.07.23

IX/73/2015

2015.08.28

22.
23.
24.
25.
26.

/22
/23
/24
/25
/26

IX/74/2015
IX/75/2015
X/81/2015
X/82/2015

2015.08.28
2015.08.28
2015.10.19
2015.10.19

X/83/2015

2015.10.19

27.
28.
29.
30.
31.
32.

/27
/28
/29
/30
/31
/32

XI/96/2015
XII/98/2015
XII/99/2015
XII/100/2015
XII/101/2015
XII/102/2015

2015.11.24
2015.12.10
2015.12.10
2015.12.10
2015.12.10
2015.12.10

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminy Jaworze wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014
rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
za 2014 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Jaworzu za 2014 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2014 rok
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie Jaworze”
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/163/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 8 listopada 2012 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie opłaty targowej
w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową
w sprawie opłaty miejscowej
w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

/33
/34
/35
/36
/37
/38
/39
/40
/41
/42
/43
/44
/45
/46
/47
/48
/49

50. /50
51. /51
52. /52
53. /53
54. /54
55.
56.
57.
58.

/55
/56
/57
/58

XII/103/2015
XII/104/2015
XII/105/2015
XII/106/2015
XII/107/2015
XIII/110/2015
XIII/111/2015
XV/118/2016
XV/119/2016
XV/120/2016
XV/121/2016
XV/122/2016
XVI/133/2016
XVI/134/2016
XVII/135/2016
XVII/136/2016

2015.12.10
2015.12.10
2015.12.10
2015.12.10
2015.12.10
2015.12.23
2015.12.23
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
21.03.2016
21.03.2016
28.04.2016
28.04.2016

XVIII/144/2016

24.05.2016

XVIII/145/2016

24.05.2016

XVIII/146/2016

24.05.2016

XVIII/147/2016

24.05.2016

XVIII/148/2016

24.05.2016

XVIII/149/2016

24.05.2016

XVIII/153/2016
XVIII/154/2016
XIX/157/2016
XIX/158/2016

24.05.2016
24.05.2016
14.07.2016
14.07.2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2016 rok
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminy Jaworze wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015
rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
za 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i
Śródlądowej w Jaworzu za 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Jaworzu za 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2015 rok
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze

FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

/59
/60
/61
/62
/63
/64
/65
/66
/67
/68
/69
/70
/71
/72
/73

74. /74
75. /75
76. /76
77. /77
78. /78
79.
80.
81.
82.
83.
84.

/79
/80
/81
/82
/83
/84

XIX/159/2016
XX/168/2016
XX/169/2016
XX/170/2016
XXI/175/2016
XXI/176/2016
XXIII/177/2016
XXIII/178/2016
XXIII/179/2016
XXIII/180/2016
XXIII/181/2016
XXIV/189/2016
XXIV/190/2016
XXIV/199/2016

14.07.2016
08.09.2016
08.09.2016
08.09.2016
13.10.2016
13.10.2016
25.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
20.12.2016
20.12.2016
20.12.2016

XXIX/217/2017

2017.06.01

XXIX/218/2017

2017.06.01

XXIX/219/2017

2017.06.01

XXIX/220/2017

2017.06.01

XXIX/221/2017

2017.06.01

XXIX/222/2017

2017.06.01

XXIX/223/2017
XXIX/225/2017
XXIX/226/2017
XXV/201/2017
XXVI/202/2017
XXVI/203/2017

2017.06.01
2017.06.01
2017.06.01
2017.02.15
2017.03.21
2017.03.21

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2017 rok
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminy Jaworze wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016
rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
za 2016 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i
Śródlądowej w Jaworzu za 2016 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Jaworzu za 2016 rok
2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2016 rok
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

/85
/86
/87
/88
/89
/90
/91
/92
/93

XXVIII/212/2017
XXVIII/213/2017
XXX/235/2017
XXX/236/2017
XXXII/240/2017
XXXII/241/2017
XXXII/243/2017
XXXII/244/2017

FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK

XXXIV/256/2017
XXXIV/257/2017

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
o zmianie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jaworze
instrumentem płatniczym
2017.11.28 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
2017.11.28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

94. /94
95. /95
96. /96

XXXIV/258/2017

2017.11.28 w sprawie opłaty targowej

FK

97. /97
98. /98

XXXV/265/2017
XXXV/266/2017

2017.12.21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze

FK

2017.12.21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2018 rok

FK

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na
2017.12.21 dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–
Białej

FK

2017.12.21 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

FK

2017.12.21 w sprawie opłaty targowej

FK

2017.12.21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

FK

XXXII/245/2017

99. /99

XXXV/267/2017

100.

/100 XXXV/269/2017

101.

/101 XXXV/270/2017

102.

/102 XXXV/271/2017

103.

/103 XXXV/272/2017

104.
105.
106.
107.
108.

/104
/105
/106
/107
/108

XXXVI/278/2018
XXXVI/279/2018
XXXVII/281/2018
XXXVII/282/2018
XXXVII/283/2018

2017.04.20
2017.04.20
2017.07.20
2017.07.20
2017.10.17
2017.10.17
2017.10.17
2017.10.17
2017.10.17

2017.12.21
2018.01.25
2018.01.25
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

FK
FK
FK

FK
FK
FK
FK
FK
FK

Zmiana na
wniosek
RIO

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

/109 XXXVIII/291/201
8
/110 XXXVIII/292/201
8
/111 XXXVIII/293/201
8
/112 XXXIX/299/2018
/113 XXXIX/300/2018
/114 XL/303/2018
/115 XL/304/2018
/116
XL/305/2018

2018.03.22 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze

FK

2018.03.22 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

FK

2018.03.22 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

FK

2018.04.19
2018.04.19
2018.05.17
2018.05.17

FK
FK
FK
FK

2018.05.17

117.

/117

118.
119.

/118 XLI/310/2018
/118
XLII/312/2018

2018.05.23
2018.06.13

120.

/120

2018.06.13

121.

/121

122.

/122

123.

/123

124.

/124

125.
126.
127.
128.

/125
/126
/127
/128

XL/306/2018

XLII/313/2018
XLII/314/2018
XLII/315/2018
XLII/316/2018
XLII/317/2018
XLII/322/2018
XLII/323/2018
XLII/324/2018
XLIV/328/2018

2018.05.17

2018.06.13
2018.06.13
2018.06.13
2018.06.13
2018.08.07
2018.08.07
2018.08.07
2018.10.09

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji programu
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2018-2020 – etap I – rok 2018
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy
Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Jaworze
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminy Jaworze wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017
rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
za 2017 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i
Śródlądowej w Jaworzu za 2017 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Jaworzu za 2017 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2017 rok
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze

FK
FK

CAŁ

FK
FK
FK
FK
FK

CAŁ

FK

CAŁ

FK
FK
FK
FK
FK

129.
130.

/129 XLIV/329/2018
/130
XLIV/330/2018

131.
132.
133.
134.
135.
136.

/131
/132
/133
/134
/135
/136

Nr II/23/2018
Nr II/24/2018
Nr II/25/2018
Nr III/28/2018
Nr III/29/2018
Nr III/30/2018

137.
138.
139.
140.

/137 Nr III/32/2018
/138 Nr III/36/2018
/139 Nr III/37/2018
/1
IV/28/2014

141.
142.

/2
/3

143.

/4

144.

/5

145.

/6

146.

/7

147.

/8

148.

/9

149.

/10

IV/29/2014
VI/49/2015
VI/50/2015
VI/51/2015
IX/78/2015
X/94/2015
X/95/2015
XIII/112/2015
XIII/113/2015

2018.10.09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób
2018.10.09
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
29.11.2018r. w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
29.11.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
29.11.2018r. w sprawie opłaty targowej
20.12.2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
20.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2019 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na
20.12.2018r. dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–
Białej
20.12.2018r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
20.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
20.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2014.12.30
2015
2014.12.30 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku
2015.03.31
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w
2015.03.31
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w
2015.03.31
sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października
2015.08.28
2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 20162015.10.19
2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w
2015.10.19
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2015.12.23
2016
2015.12.23 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

FK
FK

CAŁ

FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
Z

GOPS

Z

GOPS

Z

GOPS

Z

GOPS

Z

GOPS

Z

GOPS

Z

GOPS

Z

GOPS

Z

GOPS
GOPS

CZ

150.

/11

151.

/12

152.

/13

153.

/14

154.

/15

155.

/16

156.

/17

157.

158.

159.

/18

/19

/20

160.

/21

161.

/22

162.

/23

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Jaworzu
w sprawie połączenia placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej w Jaworzu, z
XVII/143/2016
28.04.2016
jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworzu
o zmianie Uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie
XIX/155/2016
14.07.2016
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
o zmianie Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie
XIX/156/2016
14.07.2016
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
XXIII/188/2016 25.11.2016
Jaworze a Gminą Czechowice-Dziedzice
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
XXIV/192/2016 20.12.2016
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami
XXIV/193/2016 20.12.2016
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i
trybu ich pobierania
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 roku
XXIX/224/2017 2017.06.01 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
2017.03.21 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami
XXVI/207/2017
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i
trybu ich pobierania
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 roku
XXXII/242/2017 2017.10.17 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2017
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
XXXV/268/2017
2017.12.21
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
XXXV/273/2017
2017.12.21
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworze
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
XXXVII/288/2018 2018.02.27
Przemocy w Rodzinie w Gminie Jaworze na lata 2018-2022
XVII/142/2016

28.04.2016
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CAŁ

163.

/24

164.

/25

165.

/26

166.

/27

167.

/28

168.

/29

169.

/30

170.

/31

171.

/32

172.
173.

/33
/34

174.

/35

175.
176.
177.

/1
/2
/3

178.

/4

179.

/5

180.

/6

XL/307/2018
XLII/319/2018
XLIV/335/2018
XLIV/336/2018
XLIV/337/2018
XLIV/338/2018
XLIV/339/2018
XLIV/340/2018

2018.05.17
2018.06.13
2018.10.09
2018.10.09
2018.10.09
2018.10.09
2018.10.09
2018.10.09

Nr III/31/2018

20.12.2018r.

Nr III/33/2018

20.12.2018r.

Nr III/34/2018

20.12.2018r.

Nr III/35/2018

20.12.2018r.

XXIII/184/2016
XXIII/185/2016

25.11.2016
25.11.2016

XXIII/186/2016

25.11.2016

XXX/239/2017

2017.07.20

XXXIV/263/2017

2017.11.28

XXXIV/264/2017

2017.11.28

o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Jaworze a Gminą Kozy
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Jaworze a Gminą Bestwina
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Jaworze a Gminą Czechowice-Dziedzice
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Jaworze a Gminą Istebna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Jaworze a Gminą Jasienica
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Jaworzu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku
celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w
postaci produktów żywnościowych
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Jaworze
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Jaworzu
w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie
utworzenia jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli pod nazwą:
Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu
o zmianie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy
Jaworze
o zmianie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy
Jaworze
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi w Jaworzu
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CAŁ

181.

/7

182.

/1

XLII/320/2018
V/43/2015

183.

/2
XII/108/2015

184.

/3
XV/127/2016

185.

/4
XV/128/2016

186.

/5
XXIII/187/2016

187.

/6

188.

/7

189.

/8

190.

/9

XXIX/232/2017
XXIX/233/2017
XXV/200/2017

XXVI/204/2017
191.

/10
XXVI/205/2017

192.

/11
XXVII/210/2017

2018.06.13 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/185/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania
statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Jaworzu
w sprawie w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
2015.02.26 przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i
2015.12.10 niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej
pobrania i wykorzystywania
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
26.02.2016 prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz liczbę punktów przyznaną poszczególnym kryteriom i
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
26.02.2016 przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form
25.11.2016 wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły
2017.06.01
Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla
2017.06.01
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
2017.02.15
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017.03.21 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I
publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy przyjęciu kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017.03.21 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
2017.03.31 wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31
sierpnia 2019r.
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193.

/12

2017.10.17
XXXII/252/2017

194.

195.

196.
197.

198.

/13
XXXIV/260/2017

2017.11.28

XXXIV/261/2017

2017.11.28

XXXIV/262/2017

2017.11.28

XXXVI/277/2018

2018.01.25

/14

/15
/16

/17

XXXVII/289/2018 2018.02.27

199.

/18

XXXVII/290/2018 2018.02.27

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Dąbrowskiej
w Jaworzu
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I
publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy przyjęciu kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych
przez Gminę Jaworze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1)
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2)
szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3)
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i
warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem
świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
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209.

/5

210.

/6

211.

/7

o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
2018.03.22 i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 czerwca 2017 r. w
XXXIX/302/2018 2018.04.19 sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
XL/308/2018
2018.05.17 objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
2018.10.09 w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania
XLIV/341/2018
decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne w Gminie Jaworze
2018.10.09 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1)
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2)
szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
XLIV/342/2018
godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3)
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i
warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem
świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
XVII/138/2016
28.04.2016 w sprawie przekazania środków finansowych dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
I/3/2014
2014.12.01 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jaworze
III/24/2014
2014.12.14 w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na
IV/30/2014
2014.12.30 dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–
Białej
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
V/35/2015
2015.02.26
w Bielsku- Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
V/46/2015
2015.02.26
Jaworzu
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/309/06 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 sierpnia 2006 r. w
V/47/2015
2015.02.26
sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Jaworze
XXXVIII/298/201
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/8

213.
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VI/57/2015

2015.03.31

/9
/10

VII/68/2015

2015.05.28

VII/69/2015

2015.05.28

215.
216.
217.

/11
/12
/13

IX/76/2015
X/84/2015

2015.08.28
2015.10.19

X/85/2015

2015.10.19

218.
219.
220.
221.

/14
/15
/16
/17

X/86/2015
X/92/2015
X/93/2015

2015.10.19
2015.10.19
2015.10.19

XIII/115/2015

2015.12.23

XVII/137/2016

28.04.2016

XIX/167/2016

14.07.2016

XX/172/2016
XXI/174/2016

08.09.2016
13.10.2016

XXIV/191/2016

20.12.2016

222.

/18

223.

/19

224.
225.
226.

/20
/21
/22

227.

/23

2017.03.21
XXVI/206/2017

228.
229.
230.
231.

/24
/25
/26
/27

XXX/237/2017
XXXII/251/2017
XXXII/253/2017
XXXII/254/2017

2017.07.20
2017.10.17
2017.10.17
2017.10.17

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/177/2001 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 lipca 2001 r. w
sprawie uchwalenia tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jaworzu
w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania
jej statutu
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Gminy Jaworze do przeprowadzenia tajnego
głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–
Białej
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku- Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych
w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu
Onkologii w Gliwicach
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jaworze dla
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
w sprawie przekazania środków finansowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
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XXXVIII/296/201
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2018.03.22

XL/309/2018

2018.05.17

XLII/318/2018
XLII/325/2018

2018.06.13

2018.08.07

XLII/326/2018

2018.08.07

XLIV/331/2018

2018.10.09

XLIV/332/2018

2018.10.09
2018.10.09
2018.10.09

238.

/34

239.
240.
241.

/35
/36
/1

XLIV/343/2018
XLIV/344/2018
I/1/2014

2014.12.01

242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11

I/2/2014
II/4/2014
II/5/2014
II/6/2014
II/7/2014
II/8/2014
II/9/2014
II/10/2014
II/11/2014

2014.12.01
2014.12.09
2014.12.09
2014.12.09
2014.12.09
2014.12.09
2014.12.09
2014.12.09
2014.12.09

II/12/2014

2014.12.09

252.

/12

II/13/2014

2014.12.09

w sprawie zmiany uchwały nr V/41/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie
Z
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze
o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej
Z
statutu
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
Z
terenie Gminy Jaworze
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Z
gminy Jaworze
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów
Z
alkoholowych
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
Uchwalono
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
w 2019
uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Uchwalono
w sprawie Statutu Gminy Jaworze
w 2019
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
Z
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
Z
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Gminy Jaworze do przeprowadzenia tajnego
Z
głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze
Z
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze
Z
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jaworze
Z
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jaworze
Z
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
Z
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
Z
w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze
Z
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze
Z
w sprawie powołania Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze
Z
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy
Z
Jaworze
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jaworze
Z
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/28
/29
/30
/31
/32
/33
/34

275.
276.
277.
278.

/35
/36
/37
/38

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Jaworze
II/15/2014
2014.12.09 w sprawie powołania Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze
II/16/2014
2014.12.09 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze
II/17/2014
2014.12.09 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze
II/18/2014
2014.12.09 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze
w sprawie powołania doraźnej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania i
II/19/2014
2014.12.09
składu osobowego
II/20/2014
2014.12.09 w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Uzdrowiskowej Rady Gminy Jaworze
II/21/2014
2014.12.09 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
II/22/2014
2014.12.09 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
IV/33/2014
2014.12.30 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
w sprawie powołania Wójta Gminy na przedstawiciela Gminy Jaworze do Stowarzyszenia
V/44/2015
2015.02.26
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą w Cieszynie
XI/97/2015
2015.11.24 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaworze
XII/109/2015
2015.12.10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
XIII/116/2015
2015.12.23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Jaworze w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka
XIV/117/2015
2015.12.31
Bielska Kraina
XIX/163/2016
14.07.2016 w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”
XIX/164/2016
14.07.2016 w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”
XIX/165/2016
14.07.2016 w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”
XIX/166/2016
14.07.2016 w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”
XXIV/198/2016 20.12.2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
XXIX/234/2017 2017.06.01 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki
XXVIII/216/2017 2017.04.20
organizacyjnej
XXXIII/255/2017 2017.10.30 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej 500 lat Reformacji
XXXV/274/2017 2017.12.21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
XLII/321/2018
2018.06.13 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jaworze
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Gminy Jaworze do przeprowadzenia tajnego
Nr I/1/2018
2018.11.22
głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze
II/14/2014

2014.12.09
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/39
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/41
/42
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Nr I/2/2018
Nr I/3/2018
Nr I/4/2018
Nr I/5/2018
Nr I/6/2018
Nr I/7/2018
Nr I/8/2018
Nr I/9/2018
Nr I/10/2018

2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22

Nr I/11/2018

2018.11.22

289.
290.

/49
/50

Nr I/12/2018

2018.11.22

Nr I/13/2018

2018.11.22

291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.

/51
/52
/53
/54
/55
/56
/57
/60
/61
/62
/1

Nr I/14/2018
Nr I/15/2018
Nr I/16/2018
Nr I/17/2018
Nr I/18/2018
Nr I/19/2018
Nr I/20/2018
Nr I/21/2018
Nr I/22/2018
Nr III/38/2018

2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
2018.11.22
20.12.2018r.

IV/27/2014

2014.12.30

302.

/2

V/34/2015

2015.02.26

303.

/3
V/39/2015

2015.02.26

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jaworze
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jaworze
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze
w sprawie powołania Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy
Jaworze
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jaworze
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Jaworze
w sprawie powołania Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze
w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jaworze
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jaworze
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jaworze
w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Rozwoju Jaworza"
w sprawie przekazania projektu statutu Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem uzgodnienia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania
„Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego”
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jaworze do współpracy w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jaworze a pozostałymi powiatami i gminami
wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
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w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „e-Olza – integracja systemów
informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego
i wodzisławskiego”
V/41/2015
2015.02.26 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej
VI/56/2015
2015.03.31
w Jaworzu” oraz nadania statutu
X/79/2015
2015.10.19 w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu
X/80/2015
2015.10.19
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w
X/87/2015
2015.10.19
Jaworzu
X/88/2015
2015.10.19 w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na
XIII/114/2015
2015.12.23 realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu
Bielskiego”
XV/130/2016
26.02.2016 w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
XVI/132/2016
21.03.2016
Gminy Jaworze
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Bielsko-Biała
XVII/141/2016
28.04.2016
-Wapienica
XXIV/194/2016 20.12.2016 w sprawie utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo- Gminnego
XXIV/195/2016 20.12.2016 w sprawie przyjęcia Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego
2017.03.21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na
XXVI/209/2017
realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu
Bielskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2017 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na
XXVIII/211/2017 2017.04.20
realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu
Bielskiego”;
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jaworze do realizacji projektu „Montaż
kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy
XXXVI/275/2018 2018.01.25
Jaworze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020
V/40/2015
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XXXVI/276/2018 2018.01.25 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jaworze na lata 2017-2023
XXXVII/280/2018 2018.02.27 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
w sprawie potrzeby realizacji zadania „Wymiana siedzisk ławek na widowni Amfiteatru w
XXXVIII/294/201
2018.03.22 Jaworzu” w oparciu o środki budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć
8
inicjatyw lokalnych
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
XLIV/334/2018
2018.10.09
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
29.11.2018r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
Nr II/26/2018
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2019
Nr II/27/2018
29.11.2018r. w sprawie odwołania członka Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nieodpłatnego
IV/25/2014
2014.12.30 nabycia w drodze przekazania - w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy
wprowadzające ustawę
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
2919/10 o pow. 0,0270 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00056008/0 stanowiącej własność
V/42/2015
2015.02.26
Gminy Jaworze, na nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2919/12 o pow. 0,0270
ha obj. księgą wieczysta nr BB1B/00031624/3 stanowiąca własność osób prywatnych
VI/54/2015
2015.03.31 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
VI/55/2015
2015.03.31
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VI/54/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie
VII/66/2015
2015.05.28
ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
VII/67/2015
2015.05.28 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
X/89/2015
2015.10.19
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016
X/90/2015
2015.10.19 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze"
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
X/91/2015
2015.10.19
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 242/15 o pow. 0,0083 ha w drodze zakupu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
XV/123/2016
26.02.2016 gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 1414/22 stanowiącej wewnętrzną drogę
dojazdową –ul. Bratków, w drodze darowizny
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
XV/124/2016
26.02.2016
gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 207/68, 207/69 i 207/104 stanowiących
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XV/125/2016

/21
/22
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pasy wydzielone na poszerzenie wewnętrznej drogi dojazdowej- ul. Jesionowej, w drodze
darowizny
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2509/28 stanowiącej pas wydzielony na
poszerzenie gminnej drogi- ul. Spadzistej, w drodze darowizny
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1271/5 stanowiącej grunt pod
przepompownią ścieków przy ul. Cieszyńskiej, w drodze darowizny
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2016 r.
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Jasienicy wraz z
zabudowaniami wchodzącymi w skład byłej oczyszczalni ścieków, stanowiących własność Gminy
Jaworze
w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY JAWORZE NA
LATA 2016 -2019
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze
i warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych

SKU

SKU
SKU
SKU
SKU
SKU

SKU

SKU
SKU
SKU
SKU

SKU

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku
349.

/24

350.

/25

351.
352.

/26
/27

353.

/28

354.

/30

356.

/31

358.

359.

360.

08.09.2016

XXI/173/2016

13.10.2016

XXIII/182/2016

25.11.2016

XXIII/183/2016

25.11.2016

XXIV/196/2016

20.12.2016

XXIV/197/2016

20.12.2016

XXIX/227/2017

2017.06.01

XXIX/228/2017

2017.06.01

XXIX/229/2017

2017.06.01

XXIX/230/2017

2017.06.01

XXIX/231/2017

2017.06.01

/29

355.

357.

XX/171/2016

/32

/33

/34

/35

XXVI/208/2017

2017.03.21

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 27/2 stanowiącej część nieruchomości
Województwa Śląskiego, w drodze darowizny
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 1683/36 i 1683/39 o łącznej pow. 0,0709
ha położonych przy ul. Słonecznej, w drodze zakupu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 1683/49 o pow. 0,0373 ha , w drodze
darowizny
w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2539/10 o pow. 0,0059 ha położonej przy ul.
Wapienickiej, w drodze zakupu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1442/8 pow. 0,1007 ha stanowiącej pas drogi
- odgałęzienie ul. Widok, w drodze darowizny
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 1439/10 i 1439/54 o łącznej pow. 0,0748
ha stanowiących pas drogi - odgałęzienie ul. Widok, w drodze darowizny
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1778/78 o pow. 0,0714 ha stanowiącej pas
drogi – odgałęzienie ul. Myśliwskiej, w drodze darowizny
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
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SKU
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CZ

SKU

SKU
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SKU
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SKU

SKU
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CAŁ

361.

/36

362.

/37

363.

/38

364.

/39

365.

/40

366.

/41

XXVIII/214/2017 2017.04.20
XXVIII/215/2017 2017.04.20
XXX/238/2017
XXXII/246/2017
XXXII/247/2017

2017.07.20
2017.10.17
2017.10.17
2017.10.17

XXXII/248/2017
367.
368.

/42
/43

XXXII/249/2017

369.
370.
371.

/44
/45
/46

XXXIV/259/2017 2017.11.28
XXXVII/284/2018 2018.02.27

372.

/47

373.

/48

XXXII/250/2017

2017.10.17
2017.10.17

XXXVII/285/2018 2018.02.27
XXXVII/286/2018 2018.02.27
XXXVII/287/2018 2018.02.27

374.

/49

375.
376.

/50
/51

377.

/52

XXXVIII/295/201
8
XLI/311/2018

2018.03.22
2018.05.23

XLII/327/2018

2018.08.07

XLIV/333/2018

2018.10.09

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z
zabudowaniami stanowiącymi własność Gminy Jaworze
w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych działań
wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Jaworze
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Jaworze na lata 2017-2021
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1450/14 pow. 0,0415 ha stanowiącej część
pasa drogi - ul. Zawilcowej, w drodze darowizny
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 2018-2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania
dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaworze”
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 397/41 o pow. 0,0005 ha stanowiącej działkę
zajętą pod drogę wewnętrzną - ul. Magnolii, w drodze darowizny
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2018 r.
w sprawie uszczegółowienia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działki nr 2662/54 o pow. 0,0049 ha położonej przy ul.
Średniej, w drodze zakupu
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378.

/1

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze na rzecz
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja
2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze w ogólnokrajowym
VIII/72/2015
2015.07.23
referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze w wyborach do Sejmu
IX/77/2015
2015.08.28 Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
XXXVIII/297/201
w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów
2018.03.22
8
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów
XXXIX/301/2018 2018.04.19
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
V/45/2015

379.

/2

380.

/3

381.

/4

382.

/5

2015.02.26

Z

USC

Z

USC

Z

USC

Z

USC

Z

USC

W tym akty prawa miejscowego:

1
2

2014 rok – 2
Uchwała IV/26/2014 Rady Gminy Jaworze z 30.12.2014r.
Uchwała IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z 30.12.2014r.



w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok

2015 rok - 34

1
2

Uchwała V/37/2015 Rady Gminy Jaworze z 26.02.2015r.
Uchwała V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z 26.02.2015r.

3
4

Uchwała V/41/2015 Rady Gminy Jaworze z 26.02.2015r.
Uchwała V/43/2015 Rady Gminy Jaworze z 26.02.2015r.

5

Uchwała V/45/2015 Rady Gminy Jaworze z 26.02.2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do
realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze na rzecz
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.

6

Uchwała VI/49/2015 Rady Gminy Jaworze z 31.03.2015r.

7
8

Uchwała VI/53/2015 Rady Gminy Jaworze z 31.03.2015r.
Uchwała VI/54/2015 Rady Gminy Jaworze z 31.03.2015r.

9

Uchwała VI/56/2015 Rady Gminy Jaworze z 31.03.2015r.

10 Uchwała VI/57/2015 Rady Gminy Jaworze z 31.03.2015r.

11 Uchwała VII/65/2015 Rady Gminy Jaworze z 28.05.2015r.
12 Uchwała VII/66/2015 Rady Gminy Jaworze z 28.05.2015r.

13 Uchwała VII/67/2015 Rady Gminy Jaworze z 28.05.2015r.
14 Uchwała VII/68/2015 Rady Gminy Jaworze z 28.05.2015r.
15 Uchwała VII/69/2015 Rady Gminy Jaworze z 28.05.2015r.
16 Uchwała VIII/71/2015 Rady Gminy Jaworze z 23.07.2015r.
17 Uchwała VIII/72/2015 Rady Gminy Jaworze z 23.07.2015r.
18 Uchwała IX/75/2015 Rady Gminy Jaworze z 28.08.2015r.
19 Uchwała IX/77/2015 Rady Gminy Jaworze z 28.08.2015r.

20 Uchwała IX/78/2015 Rady Gminy Jaworze z 28.08.2015r.

21 Uchwała X/82/2015 Rady Gminy Jaworze z 19.10.2015r.
22 Uchwała X/83/2015 Rady Gminy Jaworze z 19.10.2015r.
23 Uchwała XI/96/2015 Rady Gminy Jaworze z 24.11.2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1
października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Jaworzu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Fauny i Flory Morskiej i
Śródlądowej w Jaworzu” oraz nadania statutu
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/177/2001 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 lipca
2001 r. w sprawie uchwalenia tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Jaworzu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie zmiany uchwały nr VI/54/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 marca 2015
r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze
oraz nadania jej statutu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze w
ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1
października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Jaworzu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/163/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 8 listopada
2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Uchwała XII/98/2015 Rady Gminy Jaworze z 10.12.2015r.
Uchwała XII/99/2015 Rady Gminy Jaworze z 10.12.2015r.
Uchwała XII/100/2015 Rady Gminy Jaworze z 10.12.2015r.
Uchwała XII/101/2015 Rady Gminy Jaworze z 10.12.2015r.
Uchwała XII/102/2015 Rady Gminy Jaworze z 10.12.2015r.
Uchwała XII/103/2015 Rady Gminy Jaworze z 10.12.2015r.
Uchwała XII/104/2015 Rady Gminy Jaworze z 10.12.2015r.
Uchwała XII/105/2015 Rady Gminy Jaworze z 10.12.2015r.
Uchwała XII/107/2015 Rady Gminy Jaworze z 10.12.2015r.
Uchwała XII/108/2015 Rady Gminy Jaworze z 10.12.2015r.

34 Uchwała XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z 23.12.2015r.


w sprawie opłaty targowej
w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową
w sprawie opłaty miejscowej
w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości jej pobrania i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i
wykorzystywania
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2016 rok

2016 rok – 29

1

Uchwała XV/119/2016 Rady Gminy Jaworze z 26.02.2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

2

Uchwała XV/120/2016 Rady Gminy Jaworze z 26.02.2016r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

3

Uchwała XV/121/2016 Rady Gminy Jaworze z 26.02.2016r.

4

Uchwała XV/122/2016 Rady Gminy Jaworze z 26.02.2016r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

5

Uchwała XV/127/2016 Rady Gminy Jaworze z 26.02.2016r.

6

Uchwała XV/128/2016 Rady Gminy Jaworze z 26.02.2016r.

7

Uchwała XVI/134/2016 Rady Gminy Jaworze z 21.03.2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz liczbę punktów przyznaną
poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

8

Uchwała XVII/136/2016 Rady Gminy Jaworze z 28.04.2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

9

Uchwała XVII/140/2016 Rady Gminy Jaworze z 28.04.2016r.

14 Uchwała XVIII/154/2016 Rady Gminy Jaworze z 24.05.2016r.

w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY
JAWORZE NA LATA 2016 - 2019
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Jaworzu
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
obszarze Gminy Jaworze i warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

15 Uchwała XIX/159/2016 Rady Gminy Jaworze z 14.07.2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

16 Uchwała XIX/160/2016 Rady Gminy Jaworze z 14.07.2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze

17 Uchwała XIX/161/2016 Rady Gminy Jaworze z 14.07.2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

10 Uchwała XVII/142/2016 Rady Gminy Jaworze z 28.04.2016r.
11 Uchwała XVIII/150/2016 Rady Gminy Jaworze z 24.05.2016r.

12 Uchwała XVIII/151/2016 Rady Gminy Jaworze z 24.05.2016r.
13 Uchwała XVIII/152/2016 Rady Gminy Jaworze z
24.05.2016r.

18 Uchwała XIX/162/2016 Rady Gminy Jaworze z 14.07.2016r.

19 Uchwała XX/169/2016 Rady Gminy Jaworze z 08.09.2016r.

20 Uchwała XXII/176/2016 Rady Gminy Jaworze z 24.10.2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

21 Uchwała XXIII/178/2016 Rady Gminy Jaworze z 25.11.2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

22 Uchwała XXIII/179/2016 Rady Gminy Jaworze z 25.11.2016r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

23 Uchwała XXIII/180/2016 Rady Gminy Jaworze z 25.11.2016r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24 Uchwała XXIII/181/2016 Rady Gminy Jaworze z 25.11.2016r.

o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej

25 Uchwała XXIII/182/2016 Rady Gminy Jaworze z 25.11.2016r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 kwietnia
2007r. w sprawie utworzenia jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i
przedszkoli pod nazwą: Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2017 rok

26 Uchwała XXIII/186/2016 Rady Gminy Jaworze z 25.11.2016r.

27 Uchwała XXIII/187/2016 Rady Gminy Jaworze z 25.11.2016r.

28 Uchwała XXIV/190/2016 Rady Gminy Jaworze z
20.12.2016r.
29 Uchwała XXIV/193/2016 Rady Gminy Jaworze z 20.12.2016r.


1
2

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

2017 rok – 27
Uchwała XXV/201/2017 Rady Gminy Jaworze
z 15.02.2017r.
Uchwała XXVI/203/2017 Rady Gminy Jaworze
z 21 marca 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

3

Uchwała XXVI/204/2017 Rady Gminy Jaworze
z 21 marca 2017r.

4

Uchwała XXVI/205/2017 Rady Gminy Jaworze
z 21 marca 2017r.

5

Uchwała XXVI/206/2017 Rady Gminy Jaworze
z 21 marca 2017r.

6

Uchwała XXVI/207/2017 Rady Gminy Jaworze
z 21 marca 2017r.

7

Uchwała XXVII/210/2017 Rady Gminy Jaworze
z 31 marca 2017r.

8

Uchwała XXVIII/213/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2017r.
9 Uchwała XXIX/226/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 1 czerwca 2017r.
10 Uchwała XXIX/232/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 1 czerwca 2017r.
11 Uchwała XXIX/233/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 1 czerwca 2017r.
12 Uchwała XXX/236/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 lipca 2017r.
13 Uchwała XXXII/241/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy
przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Jaworze dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i
niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września
2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów
klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach
szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru
ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

14 Uchwała XXXII/244/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.
15 Uchwała XXXII/245/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.
16 Uchwała XXXII/246/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.
17 Uchwała XXXII/247/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.
18 Uchwała XXXII/251/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.
19 Uchwała XXXIV/257/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017r.
20 Uchwała XXXIV/258/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017r.
21 Uchwała XXXIV/259/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017r.
22 Uchwała XXXIV/260/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017r.
23 Uchwała XXXIV/261/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017r.

24 Uchwała XXXV/266/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 grudnia 2017r.
25 Uchwała XXXV/270/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 grudnia 2017r.
26 Uchwała XXXV/271/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 grudnia 2017r.
27 Uchwała XXXV/273/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 grudnia 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy
Jaworze instrumentem płatniczym
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Jaworze
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Jaworze na lata 2017-2021
w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
w sprawie opłaty targowej
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy
przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2018 rok
w sprawie opłaty targowej
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworze



2018 rok – 37

1

Uchwała XXXVI/277/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.01.2018r.

2

Uchwała XXXVI/279/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.01.2018r.
Uchwała XXXVII/280/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2018r.
Uchwała XXXVII/282/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2018r.
Uchwała XXXVII/285/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2018r.

3
4
5

6

Uchwała XXXVII/289/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2018r.

7

Uchwała XXXVII/290/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2018r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu
rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji
źródeł ciepła
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Jaworze,
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek
dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34
ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z
zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z

8
9

Uchwała XXXVIII/292/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.03.2018r.
Uchwała XXXVIII/296/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.03.2018r.

10 Uchwała XXXVIII/297/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.03.2018r.
11 Uchwała XXXVIII/298/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.03.2018r.

12 Uchwała XXXIX/299/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 19.04.2018r.
13 Uchwała XXXIX/300/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 19.04.2018r.
14 Uchwała XXXIX/301/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 19.04.2018r.
15 Uchwała XXXIX/302/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 19.04.2018r.

16 Uchwała XL/304/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 17.05.2018r.
17 Uchwała XL/306/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 17.05.2018r.
18 Uchwała XL/308/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 17.05.2018r.

wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta
Nauczyciela
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie zmiany uchwały nr V/41/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011
r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Jaworze
w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 czerwca
2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom
oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w
latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta
Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w
Gminie Jaworze
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Jaworze

19 Uchwała XL/309/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 17.05.2018r.
20 Uchwała XLII/318/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 13.06.2018r.
21 Uchwała XLII/319/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 13.06.2018r.
22 Uchwała XLIII/323/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 07.08.2018r.
23 Uchwała XLIII/325/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 07.08.2018r.
24 Uchwała XLIII/326/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 07.08.2018r.
25 Uchwała XLIV/329/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
26 Uchwała XLIV/330/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
27 Uchwała XLIV/331/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.

28 Uchwała XLIV/332/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
29 Uchwała XLIV/340/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
30 Uchwała XLIV/341/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
31 Uchwała XLIV/342/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz
nadania jej statutu
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Jaworze
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Jaworze
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać
składane projekty
w sprawie Statutu Gminy Jaworze
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Jaworzu
w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie
przedszkolne w Gminie Jaworze
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek
dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34
ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z
zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe

32
33
34
35
36
37

Uchwała II/24/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 29.11.2018r.
Uchwała II/25/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 29.11.2018r.
Uchwała III/29/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 20.12.2018r.
Uchwała III/34/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 20.12.2018r.
Uchwała III/35/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 20.12.2018r.
Uchwała III/37/2018 Rady Gminy Jaworze
z dnia 20.12.2018r.

zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z
wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta
Nauczyciela
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie opłaty targowej
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2019 rok
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc
rzeczową w postaci produktów żywnościowych
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2.2b
W okresie od 01-12-2014r. do 31-12.2018r. Wójt Gminy Jaworze podjął 425 zarządzeń.
- za rok 2014: 13
- za rok 2015: 105
- za rok 2016: 107
- za rok 2017: 116
- za rok 2018: 84

ROK 2014
1

2

3

4

5

Zarządzenie Nr 101/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 grudnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 102/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 grudnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 103/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 104/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 105/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 grudnia 2014 r.

6

Zarządzenie Nr 106/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 grudnia 2014 r.

7

Zarządzenie Nr 107/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 grudnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 108/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 109/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 110/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 111/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 112/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 grudnia 2014 r.

8

9

10

11

12

w sprawie zmian w budżecie gminy Jaworze na 2014r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Systemu
Zarządzania Jakością
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne na „Odbiór odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości w gminie Jaworze i
dostarczanie ich do regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych - zakładu gospodarki odpadami
s.a. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315D"
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Jaworze

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym
mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert
złożonych w wyniku ogłoszeń o otwartych konkursach ofert
na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie
spraw określonych w Programie współpracy gminy
Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi na rok 2015
w sprawie zmian w budżecie na rok 2014

w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały Budżetowej
Gminy Jaworze na 2014 rok wraz z Projektem Wieloletniej
Prognozy Finansowej
w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności z
zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie na rok 2014

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek
budżetowych
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Jaworze

13

Zarządzenie Nr 113/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 grudnia 2014 r.

1.

Zarządzenie Nr 1/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 stycznia 2015r.

2.

Zarządzenie Nr 2/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 stycznia 2015 r.
Zarządzenie Nr 3/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 stycznia 2015 r.

zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie
wprowadzenia Regulaminu ZFŚS wraz z załącznikami i
tabel wysokości dopłat z Funduszu na rok 2008,
stanowiących zmienny załącznik nr 2 do tego regulaminu

ROK 2015

3.

4.

Zarządzenie Nr 4/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 stycznia 2015 r.

5.

Zarządzenie Nr 5/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zarządzenie Nr 6/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zarządzenie Nr 7/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 stycznia 2015 r.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Zarządzenie Nr 8/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zarządzenie Nr 9/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zarządzenie Nr 10/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zarządzenie Nr 11/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zarządzenie Nr 12/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o
którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym
prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi
podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego
w zakresie spraw określonych w Programie współpracy
Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia
naboru
na
wolne
stanowisko
SEKRETARZA GMINY JAWORZE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym
mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat w 2015r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaworze
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu w gminie Jaworze.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek
budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym
na rok 2015
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z
realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze oraz do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów. których realizacja w
roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaworzu do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących Karty Dużej Rodziny
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa
Informacji w Urzędzie Gminy Jaworze
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Jaworze w 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o
drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o
pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie

budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowoedukacyjnej , zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zarządzenie Nr 13/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 lutego 2015r.
Zarządzenie Nr 14/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 lutego 2015r.
Zarządzenie Nr 15/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 lutego 2015r.
Zarządzenie Nr 16/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 17/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 lutego 2015r.
Zarządzenie Nr 18/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 lutego 2015r.
Zarządzenie Nr 19/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 lutego 2015r.
Zarządzenie Nr 20/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 marca 2015r.
Zarządzenie Nr 21/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 marca 2015r.

22.

Zarządzenie Nr 22/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 marca 2015r.

23.

Zarządzenie Nr 23/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 marca 2015r.

24.

Zarządzenie Nr 24/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 marca 2015r.

25.

Zarządzenie Nr 25/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 marca 2015r.
Zarządzenie Nr 26/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 marca 2015r.

26.

w sprawie zasad publikacji ogłoszeń i reklam w
miesięczniku gminnym „Echo Jaworza” oraz ustalenia
cennika ogłoszeń i reklam
w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości w
Urzędzie Gminy Jaworze dla projektów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków unii europejskiej
w sprawie przyjęcia polityki jakości na lata 2015-2016

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o
którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym
prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi
podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego
w zakresie spraw określonych w Programie współpracy
Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu w gminie Jaworze
w sprawie wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej na
2015 rok
w sprawie powołania zespołu zarządzania kryzysowego

w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w
zakresie realizacji zadań obronnych w 2015 roku
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 19/2013 Wójta Gminy
Jaworze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Jaworze do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
w sprawie zmiany zarządzenia nr 113/2014 Wójta Gminy
Jaworze z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia
postępowania o zamówienie publiczne na „Etap V –
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Giny Jaworze
przeznaczonych
na
umieszczanie
urzędowych
obwieszczeń i plakatów wyborczych rozpowszechnianych
w celu prowadzenia kampanii wyborczej dla wszystkich
komitetów
wyborczych
w
wyborach
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja
2015r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
w celu
przeprowadzenia
naboru
na
wolne
stanowisko
INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i
Uzdrowiska
w sprawie udziału Urzędu Gminy Jaworze w wojewódzkim
ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk.
„KWARANTANNA 2015”
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jaworze za 2014 rok

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Zarządzenie Nr 27/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 marca 2015r.
Zarządzenie Nr 28/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 marca 2015r.
Zarządzenie Nr 29/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 marca 2015r.
Zarządzenie Nr 30/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 kwietnia 2015r.
Zarządzenie Nr 31/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 kwietnia 2015r.
Zarządzenie Nr 32/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 kwietnia 2015r.

33.

Zarządzenie Nr 33/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 kwietnia 2015r.

34.

Zarządzenie Nr 34/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 kwietnia 2015r.

35.

Zarządzenie Nr 35/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2015r.
Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 kwietnia 2015r.
Zarządzenie Nr 37/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 kwietnia 2015r.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Zarządzenie Nr 38/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 kwietnia 2015r.
Zarządzenie Nr 39/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 kwietnia 2015r.
Zarządzenie Nr 40/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 kwietnia 2015r.
Zarządzenie Nr 41/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 42/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Jaworze
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2015 rok
w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu
Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2015
w sprawie powołania komisji do brakowania druków
ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby
wydawania dowodów osobistych
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2015 rok
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny
złożonych projektów w wyniku ogłoszenia konkursu na
przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni
wokół budynku Urzędu Gminy Jaworze
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia
naboru
na
wolne
stanowisko
INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i
Uzdrowiska
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym
mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
w sprawie powołania składów obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2015 rok
w sprawie udzielania Pani Dorocie Sacher-Wejster –
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jaworzu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli
dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywieniowa Programu FEAD 2014-2020 Podprogram 2015
realizowanego w partnerstwie z OPR Polskim Komitetem
Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy z siedzibą w 43-300
Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 34
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2015 rok
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu
rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na
zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy
Jaworze"
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Fauny i Flory
Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne na „Modernizacja dróg gminnych –
ulica Na Stoku oraz odcinki ulic Morwowej, Pagórkowej i
Podgórskiej w Jaworzu”
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2015 rok

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Zarządzenie Nr 43/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 44/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 45/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 46/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 47/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 czerwca 2015r.
Zarządzenie Nr 48/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 czerwca 2015r.
Zarządzenie Nr 49/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 czerwca 2015r.

50.

Zarządzenie Nr 50/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 czerwca 2015r.

51.

Zarządzenie Nr 51/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 czerwca 2015r.
Zarządzenie Nr 52/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 czerwca 2015r.
Zarządzenie Nr 53/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 czerwca 2015r.
Zarządzenie Nr 54/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 czerwca 2015r
Zarządzenie Nr 55/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 czerwca 2015r
Zarządzenie Nr 56/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 lipca 2015r
Zarządzenie Nr 57/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 lipca 2015r
Zarządzenie Nr 58/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 lipca 2015r
Zarządzenie Nr 59/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 lipca 2015r
Zarządzenie Nr 60/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 lipca 2015r

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

w sprawie zmian w składach osobowych w obwodowych
komisjach wyborczych w Gminie Jaworze
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia
naboru
na
wolne
stanowisko
INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i
Uzdrowiska
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2015 rok
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu
rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na
zadanie pn. „Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy
Jaworze – postępowanie nr 2”
w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji
niejawnych.
w sprawie
niejawnych

zatwierdzenia

planu

ochrony

informacji

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu
rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na
zadanie pn. „Dostawę samochodu specjalistycznego do
ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej”
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu
rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na
zadanie pn. „Etap VI- Budowa kanalizacji sanitarnej w
Gminie Jaworze”
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2015 rok
w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Jaworze
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy
Jaworze
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jaworzu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów
uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w
referendum ogólnokrajowym , w dniu 6 września 2015 r.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Zarządzenie Nr 61/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 lipca 2015r
Zarządzenie Nr 62/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 lipca 2015r
Zarządzenie Nr 63/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 lipca 2015r
Zarządzenie Nr 64/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 sierpnia 2015r
Zarządzenie Nr 65/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 sierpnia 2015r
Zarządzenie Nr 66/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 sierpnia 2015r
Zarządzenie Nr 67/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 sierpnia 2015r
Zarządzenie Nr 68/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 20 sierpnia 2015r
Zarządzenie Nr 69/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 sierpnia 2015r

Zarządzenie Nr 70/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 sierpnia 2015r
Zarządzenie Nr 71/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 sierpnia 2015r
Zarządzenie Nr 72/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 września 2015r
Zarządzenie Nr 73/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 września 2015r
Zarządzenie Nr 74/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 września 2015r
Zarządzenie Nr 75/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 września 2015r

Zarządzenie Nr 76/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 września 2015r
Zarządzenie Nr 77/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 września 2015r

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych.
w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania
systemów ostrzegania i alarmowania ludności
w sprawie zmian w budżecie gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności z
zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Jaworze
w sprawie powołania komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
w Jaworzu w roku 2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie powołania składów obwodowych komisji
wyborczych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym
na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektów tzw. Budżetu
Obywatelskiego
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Jaworze za I półrocze 2015 roku, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I
półrocze 2015 roku
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy
Jaworze na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

w sprawie odwołania i powołania członka Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu
w sprawie wskazania pracowników Gminy Jaworze do
pełnienia funkcji obsługi Gminy Jaworze w strukturach
Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej na czas
organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów do
Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej
i
do
Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
w sprawie odwołania pełnomocnika ds. ochrony informacji
niejawnych
w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji
niejawnych

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Zarządzenie Nr 78/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 września 2015r
Zarządzenie Nr 79/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 września 2015r
Zarządzenie Nr 80/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 września 2015r
Zarządzenie Nr 81/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 września 2015r

Zarządzenie Nr 82/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 września 2015r
Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 września 2015r
Zarządzenie Nr 84/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 września 2015r
Zarządzenie Nr 85/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 września 2015r
Zarządzenie Nr 86/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 październik 2015r
Zarządzenie Nr 87/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 październik 2015r
Zarządzenie Nr 88/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 październik 2015r
Zarządzenie Nr 89/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 listopada 2015r

Zarządzenie Nr 90/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 listopada 2015r
Zarządzenie Nr 91/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 listopada 2015r
Zarządzenie Nr 92/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 listopada 2015r
Zarządzenie Nr 93/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 listopada 2015r
Zarządzenie Nr 94/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 listopada 2015r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień
publicznych
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków
pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania w
Urzędzie Gminy Jaworze
w sprawie powołania składów osobowych obwodowych
komisji
wyborczych
w
wyborach
do
Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu
rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na
zadanie pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w
kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy Jaworze w 2015r.
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów""
w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia
naboru
na
wolne
stanowisko
INSPEKTORA w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu
Gminy Jaworze

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 listopada 2015r
Zarządzenie Nr 96/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 26 listopada 2015r
Zarządzenie Nr 97/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 grudnia 2015r
Zarządzenie Nr 98/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 grudnia 2015r
Zarządzenie Nr 99/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 grudnia 2015r
Zarządzenie Nr 100/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 grudnia 2015r
Zarządzenie Nr 101/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 grudnia 2015r
Zarządzenie Nr 102/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 grudnia 2015r
Zarządzenie Nr 103/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 grudnia 2015r
Zarządzenie Nr 104/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2015r
Zarządzenie Nr 105/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 grudnia 2015r

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Zastępcy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z
dokumentami wytworzonymi w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2015 roku
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Budżetowej
Gminy Jaworze na 2015 rok wraz z Projektem Wieloletniej
Prognozy Finansowej
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na kwotę 3 000 000,00 zł

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 99/2015 Wójta Gminy
Jaworze z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu na kwotę 3 000 000,00 zł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym
mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2015 Wójta Gminy
Jaworze z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2015r.

w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania USC

ROK 2016
1.

Zarządzenie Nr 1/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 stycznia 2016r

2.

Zarządzenie Nr 2/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 stycznia 2016r

3.

Zarządzenie Nr 3/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 stycznia 2016r
Zarządzenie Nr 4/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 stycznia 2016r

4.

5.

6.

Zarządzenie Nr 5/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 stycznia 2016r
Zarządzenie Nr 6/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 stycznia 2016r

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert
złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie
spraw określonych w Programie współpracy gminy
Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi na rok 2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym
mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu w gminie Jaworze
w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2015 Wójta Gminy
Jaworze z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zasad publikacji
ogłoszeń i reklam w miesięczniku gminnym „Echo Jaworza”
oraz ustalenia cennika ogłoszeń i reklam
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek
budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym
na rok 2016

7.

Zarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 stycznia 2016r

8.

Zarządzenie Nr 8/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 stycznia 2016r

9.

Zarządzenie Nr 9/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 stycznia 2016r

10.

Zarządzenie Nr 10/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 18 stycznia 2016r

11.

Zarządzenie Nr 11/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 18 stycznia 2016r

12.

Zarządzenie Nr 12/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 stycznia 2016r
Zarządzenie Nr 13/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 stycznia 2016r
Zarządzenie Nr 14/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 lutego 2016r

13.

14.

15.

Zarządzenie Nr 15/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 lutego 2016r

16.

Zarządzenie Nr 16/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 lutego 2016r
Zarządzenie Nr 17/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2016r
Zarządzenie Nr 18/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 lutego 2016r
Zarządzenie Nr 19/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 18 lutego 2016r

17.

18.

19.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z
realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze oraz do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów. których realizacja w
roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn."Budowa
pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu"
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o
którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym
prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi
podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego
w zakresie spraw określonych w Programie współpracy
Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016
w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2016r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaworze.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu
Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2016
w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury
archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z
realizacją projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od
zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
JAWORZE
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA
GMINY JAWORZE NA LATA 201-2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie: określenia wzoru wniosku oraz wzoru
zgłoszenia do publicznych przedszkoli oraz publicznych
szkół prowadzonych przez Gminę Jaworze
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

20.

Zarządzenie Nr 20/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 lutego 2016r

21.

Zarządzenie Nr 21/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 lutego 2016r
Zarządzenie Nr 22/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 lutego 2016r
Zarządzenie Nr 23/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 lutego 2016r
Zarządzenie Nr 24/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 marca 2016r
Zarządzenie Nr 25/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 marca 2016r

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Zarządzenie Nr 26/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 marca 2016r
Zarządzenie Nr 27/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 marca 2016r
Zarządzenie Nr 28/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 marca 2016r
Zarządzenie Nr 29/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 marca 2016r
Zarządzenie Nr 30/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 marca 2016r
Zarządzenie Nr 31/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 marca 2016r
Zarządzenie Nr 32/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 kwietnia 2016r
Zarządzenie Nr 33/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 kwietnia 2016r
Zarządzenie Nr 34/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 kwietnia 2016r
Zarządzenie Nr 35/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 kwietnia 2016r

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o
którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym
prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi
podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego
w zakresie spraw określonych w Programie współpracy
Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia
trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji
składników majątkowych Gminy Jaworze
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
przedszkoli i szkół podstawowych.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do
realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z
zakresu działalności lobbingowej
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2016 Wójta Gminy
Jaworze z dnia 12.02.2016r. w sprawie konsultacji z
mieszkańcami dotyczącymi programu opieki nad
zabytkami
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z
dokumentami
wytworzonymi
w
referendum
ogólnokrajowym przeprowadzonym w dniu 6 września
2015 roku
w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu
budżetu obywatelskiego w Jaworzu w roku 2016
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Jaworze za 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie ustalenia kwot ekwiwalentu za pranie odzieży
dla pracowników Urzędu Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne na "Modernizacja dróg na terenie
Gminy Jaworze"
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy
Jaworze i warunków oraz trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej

36.

Zarządzenie Nr 36/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 kwietnia 2016r

37.

Zarządzenie Nr 37/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 kwietnia 2016r
Zarządzenie Nr 38/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 kwietnia 2016r

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Zarządzenie Nr 39/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 kwietnia 2016r
Zarządzenie Nr 40/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 maja 2016r
Zarządzenie Nr 41/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 maja 2016r
Zarządzenie Nr 42/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 maja 2016r
Zarządzenie Nr 43/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 maja 2016r
Zarządzenie Nr 44/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 maja 2016r
Zarządzenie Nr 45/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 czerwca 2016r
Zarządzenie Nr 46/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 czerwca 2016r
Zarządzenie Nr 47/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 czerwca 2016r
Zarządzenie Nr 48/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 czerwca 2016r
Zarządzenie Nr 49/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 czerwca 2016r

Zarządzenie Nr 50/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 czerwca 2016r
Zarządzenie Nr 51/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 czerwca 2016r

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdując się
domki
letniskowe
lub
innych
nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań
dotyczących sprzedaży działki nr 3662 o pow. 0,1271 ha i
½ udziału w działce nr 1381/9 o pow. 0,0037 ha wraz z
zabudowaniami wchodzącymi w skład byłej oczyszczalni
ścieków, położonych w Jasienicy
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2016 rok
w sprawie konsultacji zmiany nazwy pomnika
zlokalizowanego w centrum Jaworza przy ul. Zdrojowej (dz.
Nr 1174/4) z „Pomnik Ofiar Faszyzmu” na „Pomnik ofiar II
wojny światowej”
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia
weryfikacji wniosków o przydział lokalu
z zasobu
mieszkaniowego Gminy Jaworze.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały ws. Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania
i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na
"Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Jaworze"
sprawie przyjęcia do realizacji projektów tzw. budżetu
obywatelskiego
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie konsultacje projektu uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Zarządzenie Nr 52/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 czerwca 2016r
Zarządzenie Nr 53/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 lipca 2016r
Zarządzenie Nr 54/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 lipca 2016r
Zarządzenie Nr 55/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 lipca 2016r
Zarządzenie Nr 56/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 lipca 2016r
Zarządzenie Nr 57/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 lipca 2016r

Zarządzenie Nr 58/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 lipca 2016r
Zarządzenie Nr 59/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 lipca 2016r
Zarządzenie Nr 60/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 lipca 2016r
Zarządzenie Nr 61/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 sierpnia 2016r
Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 sierpnia 2016r
Zarządzenie Nr 63/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 sierpnia 2016r
Zarządzenie Nr 64/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 sierpnia 2016r
Zarządzenie Nr 65/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 sierpnia 2016r
Zarządzenie Nr 66/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 sierpnia 2016r
Zarządzenie Nr 67/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 sierpnia 2016r
Zarządzenie Nr 68/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 sierpnia 2016r
Zarządzenie Nr 69/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 sierpnia 2016r

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie
umieszczenia tablicy pamiątkowej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą
"Rewitalizacja zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu"
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji
pieczątek w Urzędzie Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek
budżetowych
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą
"Modernizacja pobocza drogi gminnej ul. Pod Młyńską
Kępą"
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości
przeznaczonych
do
sprzedaży
stanowiących własność Gminy Jaworze
w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania
systemów ostrzegania i alarmowania ludności
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie zasad publikacji ogłoszeń i reklam w
miesięczniku gminnym "Echo Jaworza" oraz ustalenia
cennika ogłoszeń i reklam
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy
Jaworze na 2017 rok
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Jaworze za I półrocze 2016 roku, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I
półrocze 2016 rok
70.

Zarządzenie Nr 70/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 września 2016r

71.

Zarządzenie Nr 71/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 września 2016r
Zarządzenie Nr 72/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 20 września 2016r

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Zarządzenie Nr 73/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 20 września 2016r
Zarządzenie Nr 74/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 20 września 2016r
Zarządzenie Nr 75/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 września 2016r
Zarządzenie Nr 76/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 września 2016r
Zarządzenie Nr 77/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 października 2016r
Zarządzenie Nr 78/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 października 2016r
Zarządzenie Nr 79/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 października 2016r
Zarządzenie Nr 80/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 października 2016r
Zarządzenie Nr 81/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 października 2016r
Zarządzenie Nr 82/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 października 2016r
Zarządzenie Nr 83/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 26 października 2016r
Zarządzenie Nr 84/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 26 października 2016r
Zarządzenie Nr 85/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 października 2016r

w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z
dokumentami wytworzonymi w wyborach Wójta Gminy
Jaworze oraz organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014
roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o
pierwszym przetargu
ustnym nieograniczonym na
sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 pow. 0,0138
ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej
nieużytkowanym
obecnie
budynkiem
nr
67
o
dotychczasowej
funkcji
oświatowo-edukacyjnej,
zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i
socjalne lokale mieszkalne
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem
lub dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Jaworze
w sprawie organizacji ćwiczenia obronnego w Gminie
Jaworze w ramach dwuszczeblowego ćwiczenia
obronnego pk. „POWIAT BIELSKI - 2016"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016r.

w sprawie wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej na
2016 rok
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie
Gminy Jaworze
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016

w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości

w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego
programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne na: "Wyposażenie pełnowymiarowej
hali sportowej w Jaworzu".
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016

86.

87.

88.

89.

Zarządzenie Nr 86/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 listopada 2016r
Zarządzenie Nr 87/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 listopada 2016r
Zarządzenie Nr 88/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 listopada 2016r
Zarządzenie Nr 89/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 listopada 2016r

90.

Zarządzenie Nr 90/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 listopada 2016r

91.

Zarządzenie Nr 91/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2016r

92.

Zarządzenie Nr 92/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 listopada 2016r
Zarządzenie Nr 93/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 94 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 95/2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 96 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 97 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 98 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 99 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 100 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 101 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 grudnia 2016r

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Jaworze na
2017 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy
Finansowej
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia
postępowania o zamówienie publiczne na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie
1.500.000,00 zł".
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia
postępowania o zamówienie publiczne na:
„Odbiór
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości w Gminie Jaworze i dostarczenie ich do
Regionalnej
Instalacji
Przetwarzania
Odpadów
Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w
Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315D".
powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 o pow. 0,0138
ha i działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej
nieużytkowanym obecnie budynkiem
nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej,
zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Budżetowej
Gminy Jaworze na 2017 rok wraz z Projektem Wieloletniej
Prognozy Finansowej
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektora
w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia
naboru
na
wolne
stanowisko
Podinspektora.
w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń
podatku od towarów i usług w Gminie Jaworze i jej
jednostkach organizacyjnych
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek
budżetowych
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu w Gminie Jaworze

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Zarządzenie Nr 102 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 103 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 104 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 105 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 106 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2016r
Zarządzenie Nr 107 /2016
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2016r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym
mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Jaworze
wraz z załącznikami tabel wysokości dopłat z Funduszu
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Jaworze
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2016

w sprawie organizacji i zasad działania systemu
wykrywania i alarmowania na terenie gminie Jaworze
w sprawie powołania zespołu realizującego
Gospodarki Niskoemisyjnej (M. Bednarek)

Plan

ROK 2017
1.

2.

3.

4.

5.

Zarządzenie Nr 1/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 stycznia 2017r.
Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 stycznia 2017r.

Zarządzenie Nr 3/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 stycznia 2017r.
Zarządzenie Nr 4/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 stycznia 2017r.
Zarządzenie Nr 5/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 stycznia 2017r.

6.

Zarządzenie Nr 6/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 stycznia 2017r.

7.

Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 stycznia 2017r.
Zarządzenie Nr 8/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 18 stycznia 2017r.
Zarządzenie Nr 9/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 stycznia 2017r.

8.

9.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek
budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym
na rok 2017
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z
realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze oraz do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w
roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
w sprawie przyjęcia Polityki Jakości Urzędu Gminy
Jaworze na lata 2017-2018
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu
nieruchomości Gminy Jaworze na lata 2017-2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania,
przeprowadzenia
i
rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Wyposażenie pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu
- postępowanie nr 2".
w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Jaworze nr
13/11 z dnia 25 lutego 2011r.w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Jaworze do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla
opracowania dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Jaworze na lata 2017-2023"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2017

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaworze.

10.

Zarządzenie Nr 10/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 stycznia 2017r.

11.

Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 stycznia 2017r.

12.

Zarządzenie Nr 12/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 26 stycznia 2017r.
Zarządzenie Nr 13/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 stycznia 2017r.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 stycznia 2017r.
Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 lutego 2017r.

Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 lutego 2017r.
Zarządzenie Nr 17/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 lutego 2017r.
Zarządzenie Nr 18/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 lutego 2017r.
Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 lutego 2017r.
Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 marca 2017r.
Zarządzenie Nr 21/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 marca 2017r.
Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 marca 2017r.
Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 marca 2017r.
Zarządzenie Nr 24/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 kwietnia 2017r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert
złożonych w wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert
na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie
spraw określonych w Programie współpracy gminy
Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi na rok 2017
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Jaworze w 2017r.
w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu
Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2017
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o
którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym
prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi
podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego
w zakresie spraw określonych w Programie współpracy
Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa budynku
socjalnego-usługowego wraz z parkingiem i zjazdem z ul.
Pod Harendą - na dz. 85/1 przy ul. Zdrojowej w Jaworzu"
w
sprawie
nadania
Regulaminu
wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy Jaworze
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania
kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Gminy Jaworze oraz w
jednostkach organizacyjnych Gminy Jaworze.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaworze na 2017

w sprawie planu kontroli na rok 2017

w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Jaworze w
skład Zgromadzenia Beskidzkiego Związku PowiatowoGminnego
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

w sprawie zmian w budżecie gminy Jaworze na rok 2017

w sprawie: rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jaworze za 2016 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja dróg
gminnych na terenie Gminy Jaworze".

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Zarządzenie Nr 25/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 kwietnia 2017r.
Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 kwietnia 2017r.
Zarządzenie Nr 27/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 kwietnia 2017r.
Zarządzenie Nr 28/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 26 kwietnia 2017r.
Zarządzenie Nr 29/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 26 kwietnia 2017r.
Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 18 maja 2017r.
Zarządzenie Nr 31/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 maja 2017r.

Zarządzenie Nr 32/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 maja 2017r.
Zarządzenie Nr 33/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 maja 2017r.
Zarządzenie Nr 34/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 maja 2017r.
Zarządzenie Nr 35/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 maja 2017r.
Zarządzenie Nr 36/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 maja 2017r.
Zarządzenie Nr 37/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 czerwca 2017r.
Zarządzenie Nr 38/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 czerwca 2017r.
Zarządzenie Nr 39/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 czerwca 2017r.
Zarządzenie Nr 40/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 czerwca 2017r.

Zarządzenie Nr 41/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 czerwca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Jaworze na rok 2017

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
przedszkoli i szkół podstawowych
w sprawie określenia wzoru wniosku oraz wzoru zgłoszenia
do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy Jaworze na rok 2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektora w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy
Jaworze
w sprawie zmian w budżecie gminy Jaworze na rok 2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn. ODBIÓR
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
OD
WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
W
GMINIE
JAWORZE
i
DOSTARCZANIE ICH DO REGIONALNEJ INSTALACJI
DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH –
ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKUBIAŁEJ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 315 D".
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości
przeznaczonych
do
sprzedaży
stanowiących własność Gminy Jaworze
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla
projektów unijnych
w sprawie przyjęcia do realizacji projektów budżetu
Obywatelskiego
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017r.
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad(polityki)
rachunkowości
w sprawie treningu uruchamiania systemów ostrzegania i
alarmowania ludności
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w
sprawie
Pożarowego

przyjęcia

Instrukcji

Bezpieczeństwa

w sprawie potwierdzenia zajmowania przez Dyrektora
dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni
Stanisława Maczka w Jaworzu funkcji Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w
Jaworzu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym
mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Zarządzenie Nr 42/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 czerwca 2017r.
Zarządzenie Nr 43/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 czerwca 2017r.
Zarządzenie Nr 44/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 czerwca 2017r.
Zarządzenie Nr 45/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 czerwca 2017r.
Zarządzenie Nr 46/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 czerwca 2017r.
Zarządzenie Nr 47/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 lipca 2017r.

48.

Zarządzenie Nr 48/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 lipca 2017r.

49.

Zarządzenie Nr 49/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 lipca 2017r.

50.

Zarządzenie Nr 50/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 lipca 2017r.

51.

Zarządzenie Nr 51/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 lipca 2017r.
Zarządzenie Nr 52/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 lipca 2017r.

52.

53.

54.

Zarządzenie Nr 53/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 lipca 2017r.
Zarządzenie Nr 54/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 lipca 2017r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne na: „Modernizacja infrastruktury
drogowej w miejscowości Jaworze w 2017r.”
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert
złożonych z wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert
na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie
spraw określonych w Programie współpracy gminy
Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi n rok 2017
w sprawie: podania do publicznej wiadomości ogłoszenia
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż działki nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha oraz działki
nr 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej
nieużytkowanym obecnie budynkiem o dotychczasowej
funkcji
oświatowo-edukacyjnej,
zlokalizowanych
w
Jaworzu przy ul. Cisowej
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2017r., ogłoszonego
zarządzeniem nr 41.2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia 12
czerwca 2017r.; o którym mowa w przepisie art. 13 ust 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na powierzenie organizacjom
pozarządowym
prowadzącym
działalność
pożytku
publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym
wykonania zadania publicznego w zakresie spraw
określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne na: „Remonty cząstkowe dróg
gminnych na terenie Jaworza”.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne na: „Budowa parku wypoczynkoworekreacyjnego w Jaworzu – Etap II”
w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2015 Wójta Gminy
Jaworze z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jaworze
w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2017 z dnia 27
czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Zarządzenie Nr 55/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 lipca 2017r.
Zarządzenie Nr 56/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 lipca 2017r.
Zarządzenie Nr 57/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 lipca 2017r.
Zarządzenie Nr 58/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 lipca 2017r.
Zarządzenie Nr 59/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 lipca 2017r.
Zarządzenie Nr 60/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 lipca 2017r.
Zarządzenie Nr 61/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 lipca 2017r.
Zarządzenie Nr 62/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 lipca 2017r.
Zarządzenie Nr 63/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 26 lipca 2017r.
Zarządzenie Nr 64/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 sierpnia 2017r.
Zarządzenie Nr 65/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 sierpnia 2017r.
Zarządzenie Nr 66/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 sierpnia 2017r.
Zarządzenie Nr 67/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 sierpnia 2017r.

68.

Zarządzenie Nr 68/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 sierpnia 2017r.

69.

Zarządzenie Nr 69/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 sierpnia 2017r.

70.

Zarządzenie Nr 70/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 sierpnia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadnia publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego
w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania
systemów ostrzegania i alarmowania ludności
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
w sprawie upamiętnienia obchodów 73. Rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Jaworze na lata 2017-2021.
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad
wynajmowania
lokali
wchodzących
w
skład
mieszkaniowego zasobu gminy Jaworze
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne na: „Budowa Arboretum w Gminie
Jaworze”
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym
mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie
publiczne
na”
„Udzielenie
kredytu
długoterminowego w kwocie 1 600 000,00 zł”.
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
pn. „Budowa parku wypoczynkowo-rekreacyjnego w
Jaworzu – etap II”
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
pn. „Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie
Jaworza””
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert
złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie
spraw określonych w Programie współpracy gminy
Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi na rok 2017
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w 2017r., ogłoszonego
zarządzeniem nr 64/2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia 1
sierpnia 2017r., o którym mowa w przepisie art. 13 st. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na powierzenie organizacjom

71.

Zarządzenie Nr 71/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 sierpnia 2017r.

72.

Zarządzenie Nr 72/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 sierpnia 2017r.
Zarządzenie Nr 73/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 sierpnia 2017r.
Zarządzenie Nr 74/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 sierpnia 2017r.
Zarządzenie Nr 75/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 września 2017r.
Zarządzenie Nr 76/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 września 2017r.
Zarządzenie Nr 77/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 września 2017r.
Zarządzenie Nr 78/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 września 2017r.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Zarządzenie Nr 79/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 września 2017r

80.

Zarządzenie Nr 80/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 września 2017r

81.

Zarządzenie Nr 81/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 września 2017r
Zarządzenie Nr 82/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 18 września 2017r
Zarządzenie Nr 83/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 września 2017r
Zarządzenie Nr 84/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 września 2017r

82.

83.

84.

pozarządowym prowadzącym działalności pożytku
publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym
wykonania zadania publicznego w zakresie spraw
określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi na rok 2017
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Jaworze za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych jednostek o
których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze
2017 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek
budżetowych
W sprawie ustalenia zasad postępowania z mieniem
przekształconego Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni
Stanisława Maczka w Jaworzu
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek
budżetowych
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów
w Gminie Jaworze i jej jednostkach organizacyjnych
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
pn. „Budowa Arboretum w Gminie Jaworze””
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
pn. „Budowa parku wypoczynkowo-rekreacyjnego w
Jaworzu – etap II”
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia
pierwszego
przetargu
ustnego
nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki nr
3128/27 o pow. 0,0138 ha i działki 1900/16 o pow. 0,4239
ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr
67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej,
zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.
w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu gminy
Jaworze na 2018 rok
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków
w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i
socjalne lokale mieszkalne

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Zarządzenie Nr 85/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 września 2017r
Zarządzenie Nr 86/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 września 2017r
Zarządzenie Nr 87/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 września 2017r
Zarządzenie Nr 88/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 września 2017r
Zarządzenie Nr 89/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 września 2017r
Zarządzenie Nr 90/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 18 października 2017r
Zarządzenie Nr 91/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 października 2017r

92.

Zarządzenie Nr 92/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 października 2017r

93.

Zarządzenie Nr 93/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 października 2017r
Zarządzenie Nr 94/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 października 2017r
Zarządzenie Nr 95/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 października 2017r
Zarządzenie Nr 96/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 października 2017r
Zarządzenie Nr 97/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 października 2017r
Zarządzenie Nr 98/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 listopada 2017r
Zarządzenie Nr 99/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 listopada 2017r
Zarządzenie Nr 100/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 listopada 2017r
Zarządzenie Nr 101/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 listopada 2017r
Zarządzenie Nr 102/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 listopada 2017r
Zarządzenie Nr 103/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 grudnia 2017r

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

w sprawie powołania Komisji do przeklasyfikowania i
wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w gminie Jaworze
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczeń w bud.
97
w sprawie zasad odpłatności za podnajem pomieszczeń w
budynku 97
w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2013 w sprawie
przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Jaworza
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Gminy Jaworze
w sprawie powołania komisji ds. postępowania z
dokumentami wytworzonymi w głosowaniu w wyborach do
Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonym w dniu 25-102015r.
w sprawie organizacji spotkania służbowego

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek
budżetowych
w sprawie zmiany zarządzenia nr 104/2016 Wójta Gminy
Jaworze z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie zmiany zarządzenia nr 65/09 Wójta Gminy
Jaworze w sprawie legitymacji służbowej dla pracowników
Urzędu Gminy Jaworze.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy
Finansowej
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie odwołania i powołania członka Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu
w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania
systemów ostrzegania i alarmowania ludności
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o
drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz
działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej

104.

Zarządzenie Nr 104/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 grudnia 2017r

105.

Zarządzenie Nr 105/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 grudnia 2017r
Zarządzenie Nr 106/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 grudnia 2017r
Zarządzenie Nr 107/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2017r
Zarządzenie Nr 108/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2017r
Zarządzenie Nr 109/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2017r
Zarządzenie Nr 110/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2017r
Zarządzenie Nr 111/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2017r

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

Zarządzenie Nr 112/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2017r

113.

Zarządzenie Nr 113/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2017r
Zarządzenie Nr 114/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2017r
Zarządzenie Nr 115/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2017r
Zarządzenie Nr 116/2017
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2017r

114.

115.

116.

nieużytkowanym
obecnie
budynkiem
nr
67
o
dotychczasowej
funkcji
oświatowo-edukacyjnej,
zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne na: „Budowa parku wypoczynkoworekreacyjnego w Jaworzu – etap II”
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej
gminy Jaworze na 2018 rok wraz z Projektem Wieloletniej
Prognozy Finansowej
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o który
mowa w przepisie art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu w Gminie Jaworze
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na
2017 rok
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze
na lata 2018-2020
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz
sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze
urzędnicze Naczelnika Wydziału Sportu Urzędu Gminy
Jaworze
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie
Gminy Jaworze
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze
w sprawie polityki rachunkowości

w sprawie wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej na
2018 rok

ROK 2018
1.

2.

3.

Zarządzenie Nr 1/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 stycznia 2018r
Zarządzenie Nr 2/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 stycznia 2018r
Zarządzenie Nr 3/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 stycznia 2018r

w sprawie wprowadzenia regulaminu porządkowego w
mieszkaniowym zasobie Gminy Jaworze
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek
budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym
na rok 2018
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z
realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze oraz do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w
roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
4.

5.

6.

Zarządzenie Nr 4/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 stycznia 2018r
Zarządzenie Nr 5/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 stycznia 2018r
Zarządzenie Nr 6/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 stycznia 2018r

7.

Zarządzenie Nr 7/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 stycznia 2018r

8.

Zarządzenie Nr 8/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 18 stycznia 2018r

9.

Zarządzenie Nr 9/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 stycznia 2018r
Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 stycznia 2018r
Zarządzenie Nr 11/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 lutego 2018r
Zarządzenie Nr 12/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 26 stycznia 2018r

10.

11.

12.

13.

14.

Zarządzenie Nr 13/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 26 stycznia 2018r
Zarządzenie Nr 14/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 lutego 2018r

15.

Zarządzenie Nr 15/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 lutego 2018r

16.

Zarządzenie Nr 16/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 lutego 2018r

w sprawie polityki rachunkowości

w sprawie powołania Zespołu do rozpatrywania wniosków
o przydział lokali mieszkalnych
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora Wydziału Finansów i Kontroli Urzędu Gminy
Jaworze
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert
złożonych w wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert
na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie
spraw określonych w Programie współpracy gminy
Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi na rok 2018.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o
którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym
prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym
podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego
w zakresie spraw określonych w Programie współpracy
Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018
w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu
budżetu obywatelskiego w Jaworzu w roku 2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie przyjęcia nazwy ulicy Światopełka i ul. Starej
Baśni do stosowania w celach adresowych oraz dla potrzeb
numeracji porządkowej
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania
dokumentów, do publicznych przedszkoli i publicznych
szkół podstawowych
w sprawie określenia wzoru wniosku oraz wzoru zgłoszenia
do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworze
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Jaworze”.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Nadbudowa budynku zaplecza sportowego oraz budowy
wiaty na terenie kompleksu sportowego przy ul. Koralowej
19 w Jaworzu"
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/27 o pow. 0,0138
ha i działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej
nieużytkowanym
obecnie
budynkiem
nr
67
o
dotychczasowej
funkcji
oświatowo-edukacyjnej,
zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zarządzenie Nr 17/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 lutego 2018r
Zarządzenie Nr 18/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 lutego 2018r
Zarządzenie Nr 19/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 lutego 2018r
Zarządzenie Nr 20/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 marca 2018r
Zarządzenie Nr 21/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 marca 2018r
Zarządzenie Nr 22/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 marca 2018r

23.

Zarządzenie Nr 23/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 marca 2018r

24.

Zarządzenie Nr 24/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 marca 2018r

25.

Zarządzenie Nr 25/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 20 marca 2018r
Zarządzenie Nr 26/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 marca 2018r
Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 marca 2018r
Zarządzenie Nr 28/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 kwietnia 2018r

26.

27.

28.

29.

Zarządzenie Nr 29/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 kwietnia 2018r

30.

Zarządzenie Nr 30/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 kwietnia 2018r
Zarządzenie Nr 31/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 kwietnia 2018r
Zarządzenie Nr 32/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 kwietnia 2018r
Zarządzenie Nr 33/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 maja 2018r

31.

32.

33.

w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma
lokalnego „Echo Jaworza”
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Jaworze
w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Jaworzu
w sprawie powołania zespołu redakcyjnego czasopisma
lokalnego „Echo Jaworza”
w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2015 Wójta Gminy
Jaworze z 1 lipca 2015r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Jaworzu
w sprawie określenia terminu składania wniosków o
przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019 do IV klasy Szkoły
Podstawowej nr 2 w Jaworzu niektórych uczniów klas III
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu.
w sprawie określenia terminu składania wniosków o
przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019 do VII klasy Szkoły
Podstawowej nr 2 w Jaworzu uczniów, którzy ukończyli VI
klasę Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu.
przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jaworze za 2017 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
"Modernizacja mostu drogowego w ciągu ul. Podgórskiej w
Jaworzu"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
"MNADBUDOWA
BUDYNKU
ZAPLECZA
SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA WIATY NA TERENIE
KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. KORALOWEJ
19 W JAWORZU - POSTĘPOWANIE NR 2"
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy
lokali przeznaczonych na mieszkania chronione
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania
Kryzysowego i Urzędu Gminy Jaworze

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Zarządzenie Nr 34/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 maja 2018r
Zarządzenie Nr 35/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 maja 2018r
Zarządzenie Nr 36/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 16 maja 2018r
Zarządzenie Nr 37/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 maja 2018r
Zarządzenie Nr 38/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 maja 2018r
Zarządzenie Nr 39/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 maja 2018r
Zarządzenie Nr 40/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 maja 2018r

41.

Zarządzenie Nr 41/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 maja 2018r

42.

Zarządzenie Nr 42/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 czerwca 2018r
Zarządzenie Nr 43/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 czerwca 2018r
Zarządzenie Nr 44/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 czerwca 2018r
Zarządzenie Nr 45/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 czerwca 2018r
Zarządzenie Nr 46/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 czerwca 2018r
Zarządzenie Nr 47/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 czerwca 2018r
Zarządzenie Nr 48/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 czerwca 2018r
Zarządzenie Nr 49/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 czerwca 2018r

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Zarządzenie Nr 50/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 czerwca 2018r
Zarządzenie Nr 51/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 lipca 2018r

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko
Dyrektora
Publicznego
Przedszkola
Samorządowego Nr 1 w Jaworzu
w sprawie przyjęcia do realizacji projektów Budżetu
Obywatelskiego
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko
Dyrektora
Publicznego
Przedszkola
Samorządowego Nr 2 w Jaworzu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

w sprawie
osobowych

powołania

inspektora

ochrony

danych

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie powołania
komisji konkursowej
do
rozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1
w Jaworzu
w sprawie powołania
komisji konkursowej
do
rozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2
w Jaworzu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2015 z dnia
1.07.2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu
w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu
wizyjnego w Gminie Jaworze
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Jaworzu, ul.
Szkolna 180
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 1 w Jaworzu, ul. szkolna 180
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze
w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze

w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz
zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych
będących własnością Gminy Jaworze na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora
Publicznego Przedszkola nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka
74

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Zarządzenie Nr 52/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 lipca 2018r
Zarządzenie Nr 53/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 lipca 2018r
Zarządzenie Nr 54/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 lipca 2018r
Zarządzenie Nr 55/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 lipca 2018r
Zarządzenie Nr 56/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 lipca 2018r
Zarządzenie Nr 57/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 lipca 2018r
Zarządzenie Nr 58/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 lipca 2018r
Zarządzenie Nr 59/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 26 lipca 2018r
Zarządzenie Nr 60/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 sierpnia 2018r
Zarządzenie Nr 61/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 sierpnia 2018r
Zarządzenie Nr 62/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 sierpnia 2018r
Zarządzenie Nr 63/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 sierpnia 2018r
Zarządzenie Nr 64/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 sierpnia 2018r

65.

Zarządzenie Nr 65/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 sierpnia 2018r

66.

Zarządzenie Nr 66/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 sierpnia 2018r
Zarządzenie Nr 67/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 sierpnia 2018r
Zarządzenie Nr 68/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 września 2018r

67.

68.

w sprawie upamiętnienia obchodów 74. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie wprowadzenia regulaminu porządkowego w
zasobie mieszkaniowym w Domu gminnym Pod Harendą
w Jaworzu przy ul. Pod Harendą 2
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska
w sprawie powołania stałej komisji do spraw brakowania
druków ścisłego zarachowania powstałych w procesie
wydawania odpisów aktów stanu cywilnego i wydawania
zaświadczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jaworzu
w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania
systemów ostrzegania i alarmowania ludności
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pod
nazwą
"Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Jaworze".
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności
Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1
w Jaworzu
w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności
Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2
w Jaworzu przy ul. Wapienickiej 74
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy
Jaworze"
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Gminy Jaworze, Rady Powiatu
Bielskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów
Wójta Gminy Jaworza, zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych
w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze
2018r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie
publiczne
na
"Udzielenie
kredytu
długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Zarządzenie Nr 69/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 września 2018r
Zarządzenie Nr 70/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 września 2018r
Zarządzenie Nr 71/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 września 2018r
Zarządzenie Nr 72/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 września 2018r
Zarządzenie Nr 73/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 października 2018r
Zarządzenie Nr 74/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2018r

Zarządzenie Nr 75/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 października 2018r
Zarządzenie Nr 76/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 października 2018r
Zarządzenie Nr 77/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 listopada 2018r
Zarządzenie Nr 78/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 listopada 2018r
Zarządzenie Nr 79/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 listopada 2018r
Zarządzenie Nr 80/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 listopada 2018r
Zarządzenie Nr 81/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 listopada 2018r
Zarządzenie Nr 82/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 grudnia 2018r
Zarządzenie Nr 83/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 grudnia 2018r
Zarządzenie Nr 84/2018
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 grudnia 2018r

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu na
2019 rok
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Jaworze wraz z
załącznikami tabel wysokości dopłat z Funduszu
w sprawie powołania Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w Jaworzu i ustalenia jej regulaminu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne na "WYKONANIE KOMPLETNYCH
SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKACH
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY
JAWORZE"
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2017 wójta gminy
Jaworze z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie nadania
Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
Jaworze
w sprawie treningu uruchamiania systemów ostrzegania i
alarmowania ludności
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaworze na
2019 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy
Finansowej
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Jaworze w
skład Zgromadzenia Beskidzkiego Związku PowiatowoGminnego
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej
gminy Jaworze na 2019 rok wraz z Projektem Wieloletniej
Prognozy Finansowej
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
w celu przeprowadzenia naboru na 2 (dwa) wolne
stanowiska urzędnicze: inspektora/podinspektora w
Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na
2018 rok
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Edukacja i wychowanie przedszkolne
Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu
1/ POLITYKA EDUKACYJNA I OŚWIATOWA W GMINIE / pkt.34/
Polityka oświatowa w Gminie Jaworze; polega na określeniu lokalnych priorytetów
oświatowych i opracowania zgodnego z nimi wieloletniego planu działań i decyzji
finansowych / zagwarantowanych w Planach Finansowych Przedszkola na dany rok
kalendarzowy/
Przekazywane corocznie Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych , w tym o efektach
kształcenia jest pomocne w formułowaniu lokalnej polityki oświatowej i monitorowaniu jej
rezultatów. Informacja oświatowa zawiera przede wszystkim informacje na temat organizacji
pracy przedszkola w danym roku szkolnym/ liczba oddziałów; liczbę i etaty nauczycieli z
podziałem na stopnie awansu zawodowego; liczbę pracowników obsługi.; wspomaganiu
nauczycieli; pracę z uczniem zdolnym i o szczególnych zainteresowaniach; opieka i
bezpieczeństwo; działania wychowawczo – dydaktyczne; wypadkowość; imprezy szkolne i
środowiskowe; bieżące remonty i budżet przedszkola / zestawienie finansowe przygotowuje
GZO w Jaworzu/
Do głównych zadań Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu, należy
realizowanie celów i zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty. Przedszkole
organizuje swojądziałalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych
dzieci, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem.
Efektywna praca edukacyjna przedszkola jest prowadzona zgodnie z nową podstawą
programową i jest dla nauczycieli podstawą twórczego działania pedagogicznego.
Corocznie tworzony jest przez Radę Pedagogiczną Roczny Plan Pracy Przedszkola – w
którym określane są priorytetowe zagadnienia do realizacji .
W kolejnych latach szkolnych były one następujące :
- Rok szkolny 2014/2015 ,, Jestem Polakiem, mieszkam w Europie, jestem częścią świata”
- Rok szkolny 2015/2016 ,, Przedszkolak przyszłym czytelnikiem”
- Rok szkolny 2016/2017 ,, Nasze emocje i zachowania”
- Rok szkolny 2017/2018 ,, Zdrowo, bezpiecznie i zgodnie z przyrodą ”
- Rok szkolny 2018/2019 ,, Z muzyką przez świat”
W Rocznych Planach Pracy Przedszkola uwzględniane są - kierunki polityki oświatowej
państwa.
- Rok szkolny 2018/2019
 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów
 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie
rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
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 Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój
doradztwa zawodowego.
 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i
odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Rok szkolny 2017/2018
 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
 Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej
 Bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
 Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły
 Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Rok szkolny 2016/2017
 Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i
młodzieży
 Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach placówkach.
 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych
poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy.
Rok szkolny 2015/2016
 Wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży , ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach
szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach
rewalidacyjno – wychowawczych.
 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez
zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnienie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży.
 Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym

Rok szkolny 2014/2015
 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych
w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
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 Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności
określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności w zakresie matematyki;
 Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

2/WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
Rodzice są włączani do udziału w proces wychowania i edukacji w przedszkolu. Traktowani
są jako partnerzy. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne
relacje z rodzicami naszych wychowanków.
Cele współpracy przedszkola z rodzicami:


wszechstronny rozwój dziecka,



dążenie do jednolitych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych,



zapoznanie z programami, które wykorzystujemy w pracy z dziećmi,



przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, podejmowanie wspólnych
działań,



przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami.
Formy współpracy:


uroczystości i imprezy przedszkolne (np. Jasełka, bal karnawałowy, mikołajki),



imprezy rodzinne , festynyNa przełomie 2014r – 2018r udało nam się przygotować
następujące przedstawienia : królewna Śnieżka i 5 krasnoludków 2018;Kopciuszek
2017/; Klejnoty 2016; Księżniczka na ziarnku Grochu – 2015r; Czerwony Kapturek –
2014r.



zajęcia otwarte dla rodziców,



organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców, spotkania ze specjalistami,



zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,



spotkania adaptacyjne dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do przedszkola,



rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,



prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców, eksponowanie prac dzieci,



konkursy, wycieczki,



angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup,



organizowanie przez rodziców spotkań z ludźmi różnych zawodów.
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Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności.
Współdecydują również w istotnych sprawach dotyczących pracy przedszkola: normy
grupowe, kontrakty nauczyciel-rodzic, mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć
dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste
kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu
dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednolicaniu procesu
wychowania i edukacji. Wsparcie, życzliwość, cenne uwagi z ewaluacji naszej pracy oraz
akceptacja rodziców ma istotny wpływ na podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz
jakości pracy przedszkola.
Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska. Dzieci biorą
aktywny udział w akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz ochrony środowiska (akcje
„Sprzątanie świata”, dokarmianie ptaków, zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt, akcja
„Góra grosza”). Placówka systematycznie współpracuje z Urzędem Gminy Jaworze, OSP
Jaworze, policją, biblioteką gminną, szkołą podstawową.
Tworzone są również Roczne Plany Współpracy z rodzicami , w których to priorytetem jest
jak najlepsza współpraca z rodzicami z uwzględnieniem specyfiki placówki i Rocznego Planu
Pracy przedszkola.
Celem współpracy z rodzicami jest przede wszystkim :
- Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola i
środowiska rodzinnego.
-Wszechstronny rozwój dziecka.
- Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
- Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
- Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola
- Zaangażowanie rodziców w prace narzecz przedszkola.
- Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizacje.
- Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
- Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycieli.
Współpraca z Instytucjami
Przedszkole współpracuje z różnymi Instytucjami na terenie Gminy/ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej ; Ośrodek Promocji Gminy Jaworze; Strażą Pożarna, Policją; Kołem
Gospodyń Wiejskich itp./ ,ale nie tylko o czy świadczą otrzymane podziękowania :
1. Dwukrotnie / rok 2016,2017/ od Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu za
wzięcie udziału w działaniach na rzecz w/w Fundacji.
2.Corocznie przedszkole otrzymuje dyplomy od Towarzystwa Nasz Dom z
podziękowaniami i wyrazami uznania za ogromny wkład w ogólnopolską akcję Góra groszawspierającą zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz domy dla dzieci.
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3.Przedszkole co roku bierze udział w działaniach na rzecz Miejskiego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt ,, Reksio „ w Bielsku – Białej ,, Pełna Miska dla schroniska ”za co
otrzymało trzykrotnie podziękowania/ rok 2015,2016,2017/
4.Przedszkole współpracuje także z innymi przedszkolami/ Zespół Szkolno- Przedszkolny w
Jasienicy, Niepublicznym Przedszkolem Jonatan w Bielsku – Białej oraz Przedszkolem Nr 2
w Jaworzu/
5.Przedszkole , współpracuje także z organizacjami społecznymi działającymi na terenie
Gminy Jaworze/ między innymi z Kołem Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu/ Przedszkole
otrzymało podziękowania / rok 2014 - 60 lecie działalności Koła/ za wieloletnią współpracę ,
pomoc, życzliwość, a głównie za trud włożony w organizację wspaniałych występów
uświetniających spotkania oraz Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze, współuczestniczą w
przygotowywaniu różnorodnych wystaw najczęściej z okazji Świąt nie tylko na terenie
Gminy Jaworza ale także w Czechach i na Słowacji; a także nasze przedszkolaki uczestniczą
w występach na Jaworzańskim Amfiteatrze.
6.Przedszkole bierze udział również w Dniach Przedsiębiorczości organizowanych przez
Szkoły Średnie z Bielska Białej –za co również otrzymujemy podziękowania.
7.Przedszkole współpracuje również ze Stacją Sanitarną – Epidemiologiczną w Bielsku –
Białej – włączyło się w program ,,Żywienie na wagę zdrowia”
8. Przedszkole współpracuje na bieżąco z Powiatową Poradnią- PsychologicznoPedagogiczną w Czechowicach – Filia w Bielsku – Białej / nauczyciele biorą udział okresowo na zaproszenie poradni w szkoleniach/
9. Nawiązaliśmy także współpracę ze Stowarzyszeniem działającym na terenie Gminy
Jaworze- Stowarzyszeniem Bieg Po Zdrój – otrzymując na rzecz dzieci sprzęt sportowy i
zabawki edukacyjne – w związku z wystosowaną przeze mnie prośbą.

3/ KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEHO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
NR 1 W JAWORZU NA LATA 2018-2023
Przedszkole ma również opracowaną Koncepcję Pracy Przedszkola na lata 2018-2023
Nasze motto : PRZEDSZKOLE AKCEPTUJE, TOLERUJE, WSPIERA
I KSZTAŁTUJE POSTAWĘ TWÓRCZĄ DZIECKA.
MISJA PRZEDSZKOLA :
Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i
bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju
na miarę jego możliwości. Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi,
spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą,
zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje
płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
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Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i
możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem
edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w
szkole podstawowej. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do
radzenia sobie z porażkami. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu
placówki: imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i
rodziców.
WIZJA PRZEDSZKOLA
Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą
wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: zatrudniamy
specjalistę w zakresie terapii logopedycznej, psychologicznej.
W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania
pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji, etyki
zawodowej, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania.
Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji
dzieci.
Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie
procedur oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne,
pozwalają na realizację przyjętych programów.
Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej
zabawy.
Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji
przyrodniczych.
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie
systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do
osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza
do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość
i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój
dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a
także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.
METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny,
twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na
metodyce wychowania przedszkolnego:
1. Metody czynne: - metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.
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2. Metody oglądowe: - obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne,
3. Metody słowne: - rozmowy,
- opowiadania, zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

4. Nowatorskie toki metodyczne:
- Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
- Opowieść ruchowa - Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
- Metoda K. Orffa
- Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów
- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
- Metody aktywizujące - Relaksacja
4/PROMOCJA PLACÓWKI
W dobie dzisiejszej rzeczywistości jednym z niezbędnych elementów zarządzania placówką
jest właściwa promocja przedszkola. Na jej jakość mają wpływ zarówno dyrektor,
nauczyciele i pozostali pracownicy.
Działania promocyjne obejmują:


prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich
pracowników przedszkola,



dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,



prowadzenie kroniki przedszkola,



organizacja uroczystości przedszkolnych,



prowadzenie strony internetowej placówki,



zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,



dbałość o estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku,
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upowszechnianie informacji o przedszkolu/ np.. w Echu Jaworza/

5/SYLWETKA ABSOLWENTA :
Absolwent Przedszkola:


jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,



ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,



potrafi współdziałać w zespole,



jest zainteresowany nauką i literaturą,



jest samodzielny,



ma ukształtowane poczucie własnej wartości,



jest aktywny w podejmowaniu działań,



lubi działania twórcze,



jest wrażliwy estetycznie,



akceptuje zdrowy styl życia,



ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,



cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i
społecznego.

6/TRADYCJE PRZEDSZKOLNE
Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swoje logo
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oraz kalendarz imprez i wydarzeń:


Jaworzański Wrzesień



Pasowanie na przedszkolaka,



Akcja „Sprzątanie świata”,



Korowód Ekologiczny



Spotkanie z Mikołajem,



Jasełka- spotkanie przy choince z najbliższymi,



„Bal karnawałowy”,



Biesiada z Babcią i Dziadkiem,



Powitanie Wiosny



Dzień Ziemi,



„Dzień Rodziny” -festyn.

7/KIERUNKI DZIAŁAŃ NA LATA 2018- 2023
Podejmując działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki,
wytyczyliśmy następujące kierunki działań:
1. Tworzenie optymalnych warunków do rozwijania wyobraźni twórczej w działalności
plastycznej i muzycznej .
2. Kształtowanie postaw wobec zdrowia w odniesieniu do funkcjonowania własnego
organizmu i przeciwdziałania infekcji poprzez różnorodne formy aktywności.
3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających szeroki kontakt z naturą.
4. Kształtowanie procesów społeczno-moralnych umiejętności współżycia i
współdziałania z rówieśnikami.
5. Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka poprzez zachęcanie do wszelkiego rodzaju
zabaw zaspakajających naturalną potrzebę ruchu oraz jej wpływu na prawidłowy
rozwój organizmu.
6. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowego folkloru i tradycji
naszego regionu.
7. Odkrywanie w dzieciach ich zdolności i uzdolnień. Wspieranie rozwoju dzieci
potencjalnie uzdolnionych. Stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonymi
możliwościami.
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PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2018/2019
„EKSPRESJA MUZYCZNA W RÓŻNYCH FORMACH DZIAŁALNOŚCI DZIECI”
Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i
muzyki.

– umiejętności dzieci:
• Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne.
• Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności
muzyczno-ruchowej.
• Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalne.
• Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo).
• Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku.
• Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych.
• Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i
inscenizacji.
• Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej.
• Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola.

PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
„Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT” –

·˙- Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych z
wykorzystaniem aktywnych metod pracy.
-Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich uzdolnień
matematycznych.
-Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o
charakterze matematycznym.
-Stwarzanie podstaw do dobrej adaptacji jako warunku eliminującego wstępne niepowodzenia
matematyczne.
-Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji
matematyczne.
-Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w
codziennym życiu.
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-Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności
prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2020/2021
„SPRAWNOŚĆ RUCHOWA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU
DZIECKA” Stymulowanie i doskonalenia sprawności psychomotorycznej, jak również
przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o
znaczeniu zdrowotno– rekreacyjnym oraz sportowym.
– umiejętności dzieci:
• Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i
rekwizytów.
• Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
• Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
• Potrafią łączyć ruch z muzyką.
• Wykazują sprawność fizyczną.
• Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
• Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
• Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i
rekwizytów.
• Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2021/2022
„TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK” - Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez stosowanie
aktywizujących metod nauczania.
– umiejętności dzieci
• Odgrywa rolę w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
• Wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, w
przedstawieniu i w teatrze
• Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w tańcach i
muzykowaniu
• Tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych a także improwizuje ją ruchem
• Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.
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PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

„KAŻDEMU SERCU BLISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA.” -Kształtowanie
opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin i zwierząt oraz pokazanie dziecku walorów
estetycznych, harmonii panującej w przyrodzie i znaczenia przyrody w życiu człowieka.

-. Zapoznanie dzieci z różnymi środowiskami przyrodniczymi.
-. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin i zwierząt.
-. Kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się na łonie natury (zachowania ciszy w
lesie, nie zaśmiecania otoczenia itp.)
-. Uwrażliwienie na piękno przyrody i otoczenia.
- Zabawy badawcze w przedszkolu i w terenie z wykorzystaniem różnorodnego materiału
przyrodniczego,
- Oswojenie dzieci z procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.

8/ DIADNOZA PRACY
Jedną z form nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola – jest ewaluacja wewnętrzna /
co można uznać za diagnozę pracy przedszkola.
Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej mogą być wszystkie lub wybrane wymagania, zawarte w
załączniku do Rozporządzenia MEN lub inne problemy uznane w przedszkolu za ważne.
W celu realizacji tego zadania dyrektor powołuje zespoły ewaluacyjne, w skład których
wchodzą nauczyciele.
Wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji oraz innych czynności nadzorczych dyrektor
przedszkola jest zobowiązany przedstawić Radzie Pedagogicznej do 31 sierpnia każdego roku
w formie Raportu.
W ramach ewaluacji wewnętrznej zbadano :
Rok szkolny 2014/2015
- Wymaganie 6 ,, Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich
indywidualnych sytuacji.
Kierunki dalszych działań po ewaluacji ;
- utrzymać dobry poziom działań służących rozwojowi dzieci i zadbać o dalsza dobra
współpracę z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym
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- angażowanie dzieci w różne formy aktywności
- dbanie o stały kontakt z rodzicami oraz rzetelny przepływ informacji nauczyciel – rodzic

Rok szkolny 2015/2016
Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej było ,, Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci ”
-Strategia działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym obszarze:
-Częstsze kontakty z rodzicami dzieci przejawiającymi niepożądane zachowania
- Dobra wymiana informacji pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.
oraz nauczycielami celem lepszego rozpoznania sytuacji dziecka.
- Nauczyciel powinien pracować tak, aby utrzymać wysoką jakość pracy w zakresie
bezpieczeństwa dziecka/ z zachowaniem wszystkim procedur obowiązujących w przedszkolu/
Rok 2016/2017
Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej było sprawdzenie w jakim stopniu podejmowane
działania rozwijają zainteresowania czytelnicze dzieci oraz kompetencje potrzebne do
osiągnięcia gotowości do nauki czytani.
Strategia działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym obszarze:
1. Dobór literatury dziecięcej do możliwości psychofizycznych dzieci
2. Prawidłowość prowadzenia przez nauczycieli zajęć z zakresu upowszechniania
czytelnictwa i rozwijania zainteresowań literaturą dziecięcą.
3. Częstotliwość działań z zakresu upowszechniania czytelnictwa.
4. Przedszkole organizuje różne formy zajęć prowadzonych przez nauczycieli, których
celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Rok 2017/2018
W ramach ewaluacji wewnętrznej zbadano :
Wymaganie 1 : ,, Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej
Wymaganie 2 : ,, Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”
Strategia działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanych obszarach:
1. W planowaniu działań z dziećmi uwzględniane są treści zawarte w programach
własnych oraz innych programach realizowanych w danym roku szkolnym.
2. Działania prowadzone w przedszkolu są systematyczne, uporządkowane, dzięki
czemu dzieci nabywają widomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową.
3. Nauczyciele wykorzystują liczne utwory z literatury dziecięcej pozwalające
efektywniej realizować treści zawarte w podstawie programowej.
4. Podejmowane w przedszkolu działania wychowawczej profilaktyczne są skuteczne i
dzieci wiedza jakich zachowań się od nich oczekuje.
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5. Relacje wśród społeczności przedszkolnej oparte są na zrozumieniu, zaufaniu
szacunku i życzliwości- dzieci czują się bezpieczne.

Rok szkolny 2018/2019
Przedmiotem ewaluacji w tym roku szkolnym jest :
1/ Przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z mediów.
2/Nabywanie przez dzieci widomości i umiejętności określonych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego – sprzyjają kształtowaniu tożsamości dziecka, jego
samodzielności i kreatywności.

9/SUKCESY,OSIĄGNIĘCIA, REKOMENDACJE
-Wyróżnienie - rok szkolny 2014/2015 za role wiosny w przedstawieniu podczas XIII
Festiwalu Kultury Przedszkolnej
- Udział grupy w konkursie przedszkolnym na najpiękniejszy wiersz Jana Brzechwy
- Udział grupy w konkursie przedszkolnym na wakacyjną piosenkę
- Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym z okazji Dnia Pluszowego Misia
-Udział w konkursie plastycznym ,, Nasza miejscowość, nasz region”
- Udział w akcji – zbieramy zakrętki
- Udział w konkursie wielkanocnym
- udział w konkursie ,, List do Ziemi” – Fundacja Ekologiczna Arka
- Udział w konkursie pieśni patriotycznej
- Zgłoszenie nauczyciela grupy najstarszej przez rodziców do Medalu Nauczyciela
Przedszkola / Dziennik Zachodni/
Ostatnio zdobyty dyplom to za udział w XV Przeglądzie Jasełek i Obrzędów Kolędniczych w
kategorii – przedszkola i klasy I-III w Rudzicy organizowany przez Dom Kultury w Jasienicy.
- I miejsce w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym – zespoły za wykonanie pastorałki ,,
Kolędnicy Wędrownicy” – 20.01.2019r – organizowany przez Dom Kultury Hałcnów
- Wyróżnienia dla dzieci i podziękowania za udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,
Jaki Znak Twój – Orzeł Biały” pod patronatem Starosty Bielskiego
- Dyplom dla Przedszkola za ogromny wkład w Ogólnopolska Akcję Góra Grosza / 2018/
- III Miejsce w kategorii przedszkola w Konkursie Żołędziowym organizowanym przez
Zagrodę Żubrów w Pszczynie / 2018/
- I Miejsce w konkursie Kolędujemy w różnych językach , zespół Wesołe Skrzaty” / 2018/
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- Wyróżnienie za działalność proekologiczną / 2018/ przez Akademię Kreatywnej Edukacji ,,
Perfekt”

9/ Realizowane przez nauczycieli projekty.
- ,, Wesołe literki”- najstarsza grupa wiekowa
- Jaworkowe Dary Zabawy – zainspirowane koncepcją pedagogiczną Friedricha Wilhelma
Froebla;
- Kreatywny Przedszkolak -najstarsza grupa wiekowa
Uzyskane przez przedszkole certyfikaty :
1.Certyfikat dla Publicznego przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu poświadczający, że
placówka uczestniczy w projekcie którego celem jest kształtowanie prawidłowej mowy dzieci
– wydany przez MSC Polska.
2. Certyfikat dla Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu potwierdzający
przyznanie Tytułu Kubusiowi Przyjaciele Natury / X edycja Programu/.
3. Certyfikat dla Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu potwierdzający
przyznanie Tytułu Kubusiowi Przyjaciele Natury
4. Certyfikat dla Publicznego przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu poświadczający,
że placówka uczestniczy w projekcie którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na
temat zwierząt egzotycznych -wydany przez MSC Polska.
5. Certyfikat dla Publicznego przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu poświadczający,
że placówka uczestniczy w projekcie którego celem jest przybliżanie dzieciom świąt
nietypowych podczas zajęć w przedszkolu -wydany przez MSC Polska.
6. Certyfikat dla Publicznego przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu poświadczający,
że placówka uczestniczy w projekcie którego celem jest kultywowanie tradycji świątecznych
wśród dzieci-wydany przez MSC Polska.
7. Certyfikat dla Publicznego przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu poświadczający,
że placówka uczestniczy w projekcie którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na
temat pór roku - wydany przez MSC Polska.
8. Dwa Certyfikaty potwierdzające, że placówka – Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1
w Jaworzu – uczestniczy w projekcie logopedycznym Wydawnictwa Daxen ,, Dbamy o Język
Polski” , którego celem jest wsparcie rozwoju prawidłowej mowy dzieci.
9. Certyfikat dla Publicznego przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu poświadczający,
że placówka uczestniczy w projekcie którego celem jest szerzenie wśród dzieci postaw
prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych oraz uświadamianie znaczenia
aktywności fizycznej - wydany przez MSC Polska.
10.Certyfikat Placówki Przyjaznej Środowisku dla Publicznego Przedszkola Samorządowego
nr 1 w Jaworzu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekologii- wydany przez Pozaszkolny
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Ośrodek Edukacji- w Myszkowie - zaświadczający ,że placówka wykazuje szczególną
dbałość o środowisko naturalne.
11. Certyfikat dla Publicznego przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu poświadczający,
że placówka uczestniczy w projekcie którego celem jest szerzenie wśród dzieci świadomości
ekologicznej, poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw
proekologicznych.
12. Certyfikat ,, Przedszkole Kształtuje Osobowość” przyznany przez Pozaszkolny Ośrodek
Edukacji w Myszkowie.
13. Certyfikat dla Publicznego przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu poświadczający,
że placówka uczestniczy w projekcie którego celem jest szerzenie wśród dzieci bezpiecznych
postaw i zachowań na drodze, w domu, przedszkolu i na wakacjach.

Przedszkole realizowało projekt ,, Efektywna, Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna w
Jaworzu” – projekt realizowany był od 1 września 2013r do czerwca 2015r . Projekt
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach projektu organizowane były zajęcia ogólnodydaktyczne dla 2,5 latków ,które nie
uczęszczały do przedszkola. Natomiast dla wszystkich przedszkolaków – organizowane były
dodatkowe zajęcia języka angielskiego,rytmiki,gimnastyki korekcyjnej; zajęcia logopedyczne
,nauka pływania, zajęcia artystyczne ,teatralne, taneczne. Na terenie przedszkola
organizowane były również spotkania z ciekawymi ludźmi, aktywne soboty aktywna zima
oraz aktywne lato. Projekt bardzo wzbogaciło ofertę edukacyjną przedszkola.

10. INFRASTRUKTURA
Przedszkole dysponuje













3 salami do zajęć z dziećmi
1 małą salą dla dzieci, które przebywają w przedszkolu 9 godzin dziennie
2 łazienkami z ubikacjami dla dzieci
- kuchnią
myjnią
magazynem na art. spożywcze
szatnią dla dzieci
szatnią dla personelu z wc
bardzo małym pomieszczeniem na leżaki dla najmłodszych dzieci
biurem dyrektora przedszkola
piwnicą
ogrodem przedszkolnym

Obecnie już od dwóch lat zajmujemy również jedną z sal w Szkole Podstawowej Nr 1 dla
grupy dzieci 6 letnich
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11. PROBLEMY
Największym problem, z którym musimy mierzyć się każdego dnia są problemy lokalowe.
Dzieci -/ 2 grupy /uczą się na zmiany/a pomimo tego jeszcze jedna grupa musi być w jednej z
sal w Szkole.
Nie dysponujemy, żadnymi dodatkowymi salami na zajęcia z logopedą, psychologiem czy
innymi specjalistami/ którzy w ramach Zajęć Wczesnego Wspomagania i Kształcenia
Specjalnego na podstawie wydanych opinii i orzeczeń takie zajęcia muszą mieć.
Nauczyciele nie mają miejsca na prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi w ramach
prowadzonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wszystko odbywa się w sali zajęć
gdzie są wszystkie dziei.
Nie posiadamy sali do zajęć ruchowych; gimnastyki korekcyjnej , – wszystko to musi
odbywać się kosztem łączenia grup dzieci – aby pozyskać wolną salę.
Nie jesteśmy tez w stanie przyjąć wszystkich dzieci do przedszkola. Co roku podczas
rekrutacji odsyłamy dzieci do innych przedszkoli.
W tym roku nie przyjęliśmy do przedszkola, aż 18 dzieci; a 10 dzieci odesłaliśmy do
Przedszkola nr 2.
Taka trudna sytuacja podczas rekrutacji ,jest każdego roku.
Kolejnym problemem ;są pojawiające się coraz częściej Orzeczenia i Opinie - wydane przez
Specjalistyczne Poradnie – co wiąże się z zorganizowaniem coraz to nowych zespołów do
udzielania pomocy wskazanej w/w dokumentach przekazywanych przez rodziców.
Pojawiają się wówczas kłopoty z umieszczeniem tych specjalistów w konkretnych salach / ze
względu na ich brak/oraz pozyskaniem specjalistów na cząstkowe etaty np./ 1h tygodniowo .
12. MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA
Mocne strony
To przede wszystkim zadowolenie rodziców z działalności wychowawczej przedszkola; oraz
bardzo dobra opinia o przedszkolu w środowisku lokalnym i bardzo duża ilość chętnych
dzieci do przyjęcia do przedszkola
Słabe strony
Słaba strona – to kłopoty lokalowe, które to w najbliższych latach zostaną rozwiązane przez
wybudowanie nowego przedszkola.; zgodnie z decyzją Urzędu Gminy w Jaworzu.
13.PROGNOZA


Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat z obszaru gminy Jaworze
Zapewnienie dostępu do usług przedszkolnych stanowi istotny element włączenia
dzieci w życie społeczne i przygotowania najmłodszych do dalszej edukacji.
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Poprawa warunków wychowania edukacyjnego dla dzieci z
niepełnosprawnościami.



Dostosowanie placówki wychowania przedszkolnego do prognozowanych
trendów demograficznych i społecznego zapotrzebowania na nowe miejsca.



podejmowane działań przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji
przedszkolnej m.in. poprzez realizację zajęć dodatkowych, wspierających
prawidłowy rozwój dzieci, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
a także poprzez działania mające na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji
nauczycieli.

19

Załącznik Nr 6.2.

Raport o stanie Gminy Jaworze
Publiczne Przedszkole Samorządowe
Nr 2 w Jaworzu

EDUKACJA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W JAWORZU
POLITYKA EDUKACYJNA I OŚWIATOWA W PRZEDSZKOLU
Polityka oświatowa realizowana jest w naszym przedszkolu zgodnie z kierunkami
wytyczanymi na każdy rok szkolny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora
Oświaty.
Zgodnie z tymi kierunkami realizowany jest przez dyrektora przedszkola nadzór
pedagogiczny, na który składają się kontrole i monitoring wybranych obszarów pracy przedszkola,
przeprowadzana wewnętrzna ewaluacja pracy placówki oraz wspomaganie nauczycieli w ich pracy
przez różne formy doradztwa, doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przeprowadzany
nadzór i wynikające z niego kontrole wewnętrzne pozwalają na DIAGNOZĘ PRACY PRZEDSZKOLA.
Celami nadzoru pedagogicznego są:
1/ Ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola
i nauczycieli
2/ Analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola
3/ Udzielenie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
4/ Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych
Formy nadzoru pedagogicznego to:
1/ ewaluacja
2/ kontrola
3/ wspomaganie
4/ monitorowanie
Zadania wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dotyczą:
1/ ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy przedszkola
2/ kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
3/ wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań
4/ monitorowania pracy przedszkola
Wszelka działalność przedszkola, jej główne zadania, mają źródło w kierunkach polityki
oświatowej państwa, wytyczanych na każdy rok szkolny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Śląskiego Kuratora Oświaty, zawartych w aktualnych aktach prawnych: Ustawie o Systemie Oświaty
oraz aktach wykonawczych do ustawy, w Karcie Nauczyciela a w szczególności w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego, jak też w aktach wewnętrznych placówki: Statucie
Przedszkola, Koncepcji Pracy Przedszkola, Uchwałach Rady Pedagogicznej. Na nich też opiera się
główny cel pracy przedszkola, nastawiony na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało
radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało
i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.
Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju,
bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw. Głównym zadaniem przedszkola jest
ukształtowanie odpowiedniej sylwetki absolwenta.

CELE I ZADANIA GŁÓWNE :
1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego
rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego
wychowanka wraz z przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz pracą specjalistyczną
z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi.
4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go
świata, na różnych płaszczyznach jego działalności.
5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych.
6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.
8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację
zadań placówki.
9.Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami,
mediami, pozyskiwanie sponsorów.

Stan na 2018 rok
Realizacja polityki oświatowej przez przedszkole nr 2 w bieżącym roku szkolnym łączy się
z wybranymi przez MEN kierunkami i wymaganiami ewaluacji pracy przedszkola. Opierając się na tych
wytycznych, priorytetowymi zagadnieniami w działaniach placówki i w nadzorze pedagogicznym w tym
roku szkolnym są:
Ewaluacja wewnętrzna - dotyczy stopnia spełniania następujących wymagań ewaluacyjnych:
1/ „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”
2/ „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”
Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
z uwzględnieniem:
1/ realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania
2/ przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach
3/ zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
4/ kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i dokumentacji obserwacji
dzieci
5/ monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli
6/ obserwacji nauczycieli
Wspomaganie nauczycieli odbywa się przez:
1/ organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami przedszkola i planem WDN
2/ finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
3/ prowadzenie zajęć koleżeńskich
4/ inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych

Monitorowanie dotyczy pracy przedszkola w zakresie organizacji udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej z uwzględnieniem:
1/ udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku codziennej pracy nauczycieli z dziećmi
2/ organizacji zajęć specjalistycznych
3/ organizacji porad i konsultacji dla rodziców
4/ współpracy z PPPP w Bielsku-Białej
5/ prowadzenia obserwacji pedagogicznych, diagnozy gotowości szkolnej
Przeprowadzane badania, kontrole i monitoring pozwalają na DIAGNOZĘ PRACY PRZEDSZKOLA
w zakresie wybranych obszarów i wymagań ewaluacyjnych
Zgodnie z opracowanym harmonogramem ewaluacji, w I semestrze wykonano następujące zadania:
Wybrano zadania szczegółowe będące wskaźnikami spełniania wymagań, powołano zespół nauczycieli
do przeprowadzenia ewaluacji, opracowano zagadnienia kluczowe, opracowano narzędzia badawcze,
wybrano osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań ankietowych i wywiadów.
Realizacja kontroli i obserwacji nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego w I semestrze
przebiegała wg planu nadzoru na rok szkolny. Głównymi wnioskami z przeprowadzonych kontroli
i obserwacji są:
 Realizacja zajęć przebiega zgodnie z treściami zawartymi w podstawie programowej oraz
treściami zawartymi w wybranym programie wychowania przedszkolnego: „Nasze
Przedszkole”.
 Dokumentacja pracy nauczycielek prowadzona jest zgodnie z wymaganiami
 Systematycznie podejmowane są działania wychowawcze zgodnie z programem
wychowawczo-profilaktycznym przedszkola.
 Przestrzegany jest przez nauczycieli harmonogram uroczystości.
 Systematycznie realizowane są wnioski końcowe ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
w poprzednim roku szkolnym.
 W grupach starszych prawidłowo realizowane są programy własne dotyczące wczesnego
czytania z wykorzystaniem metody sylabowej
Wnioski z monitorowania pracy przedszkola w I semestrze, w zakresie organizacji udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej:
1/ Jesienią została przeprowadzona wstępna diagnoza pedagogiczna dzieci w poszczególnych grupach.
Na podstawie otrzymanych wyników została zaplanowana praca indywidualna w grupach, w ramach
ppp: opracowane zostały programy pracy indywidualnej - PWR, harmonogramy zajęć. Rodzice zostali
poinformowani o wynikach wstępnych badań umiejętności dzieci.
2/ Na podstawie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej została zaplanowana
i zorganizowana odpowiednia pomoc specjalistyczna w ramach WWR i KS, we współpracy z poradnią
psych.-ped.: opracowane zostały IPET –y, harmonogramy zajęć. Systematycznie odbywają się porady i
konsultacje z rodzicami dotyczące pracy z dzieckiem i postępów dzieci.
3/ Szczegółowa obserwacja pedagogiczna 3-latków oraz prawidłowa współpraca z rodzicami w grupie
najmłodszej jak też poradnią ped.-psych., pozwoliła na szybką diagnozę i organizację zajęć
specjalistycznych dla wymagających KS i WWR dzieci najmłodszych.
4/ Praca w ramach pp-p prowadzona w I semestrze została podsumowana przez przeprowadzenie
wieloaspektowej oceny funkcjonowania dziecka oraz przedstawienie i omówienie jej przez zespoły
nauczycieli na spotkaniach indywidualnych z rodzicami.

Kadencja 2014 – 2018
Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej wybranymi przez MEN i ŚKO, priorytetowymi
zagadnieniami w działaniach placówki i w nadzorze pedagogicznym w kolejnych latach były:
W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację wewnętrzną, której
celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy w przedszkolu spełnione są następujące wymagania
ewaluacyjne (diagnoza działań przedszkola w obszarach wybranych wymagań ewaluacyjnych):
1/ „Dzieci są aktywne”;
2/ „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
W związku z tym sformułowano problemy badawcze - pytania kluczowe. Uzyskane odpowiedzi były
zarazem wskaźnikami spełniania wymagań.
Wnioski z ewaluacji – stopień spełniania wymagań:
Wymaganie 4.
Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele
stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci są
wdrażane do samodzielności. Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
(poziom B)
Wymaganie 6.
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację
społeczną każdego dziecka. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w
realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia
specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. Przedszkole współpracuje
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo
i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. W przedszkolu są realizowane
działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
(poziom B)
W roku szkolnym 2015/16, w ramach ewaluacji wewnętrznej, w naszym przedszkolu
przeprowadzone zostały badania dotyczące stopnia spełnienia następujących wymagań ewaluacyjnych
(diagnoza działań przedszkola w obszarach wybranych wymagań ewaluacyjnych) :
1/ Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
2/ Rodzice są partnerami przedszkola
3/ Ewaluacja wybranego przez RP problemu badawczego, związanego z tematyką rocznego planu
pracy: „Przedszkole wspomaga rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych.”
Z przeprowadzonych badań wynika, że:
1/ W Przedszkolu, w sposób systemowy, rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Systematycznie prowadzona jest przez
nauczycieli diagnoza potrzeb i możliwości rozwojowych wszystkich wychowanków. Informacje z
przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Wyniki
prowadzonych diagnoz i obserwacji przekładają się na działania wspomagające rozwój dziecka, służą
do ustalenia kierunków i indywidualnych planów pracy z dzieckiem. Działania służące wspomaganiu
rozwoju dzieci uwzględniają ich indywidualną sytuację, są prowadzone w przedszkolu w sposób
planowany, kierowany i zorganizowany.

2/Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W przedszkolu
współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach
przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach. W przedszkolu prowadzone są różne formy
współpracy z rodzicami. Rodzice są bardzo zaangażowani w życie przedszkola i aktywnie uczestniczą w
różnorodnych formach jego działalności. Rada Rodziców jest współorganizatorem uroczystości
i imprez przedszkolnych, pomaga w organizacji wycieczek dla dzieci, bierze czynny udział w zajęciach.
Rodzice biorą udział w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola, opiniują działania przedszkola.
3/Przedszkole podejmuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa
wśród dzieci
i rozwijania zainteresowania literaturą dziecięcą. Przedszkole wybrało rozwijanie zainteresowań
literaturą dziecięcą oraz kształcenie umiejętności jej odbioru, jako jedno z głównych zadań do realizacji
w tym roku szkolnym.
W roku szkolnym 2016/17, w ramach ewaluacji wewnętrznej, w naszym przedszkolu
przeprowadzone zostały badania dotyczące stopnia spełniania następujących wymagań ewaluacyjnych
(diagnoza działań przedszkola w obszarach wybranych wymagań ewaluacyjnych):
1/ „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” - w aspekcie przestrzegania
KODEKSU PRZEDSZKOLAKA
2/ „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji
czytelniczych wśród dzieci” problem badawczy wybrany przez RP, objęty monitorowaniem
w priorytetowych kierunkach polityki oświatowej w tym roku szkolnym, związany z tematyką rocznego
planu pracy.
Wnioski– stopień spełnienia wymagań:
1/ Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi członkami społeczności
przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich
oczekuje. Podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Podejmowane działania wychowawcze
i profilaktyczne są monitorowane oraz, w razie potrzeb, modyfikowane. W przedszkolu są realizowane
działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze
i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. Dzieci wykazują się odpowiedzialnością
w działaniu i relacjach społecznych.
2/ Przedszkole podejmuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i rozwijania
zainteresowania literaturą dziecięcą. Nauczyciele prowadzą różne formy zajęć rozwijających
zainteresowania czytelnicze. Dobór literatury dziecięcej jest dostosowany do poziomu rozwoju dzieci.
Prowadzona jest współpraca z lokalnymi instytucjami w tym zakresie. Rodzice uczestniczą
w działaniach przedszkola w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację wewnętrzną, której
celem było ustalenie stopnia spełniania następujących wymagań ewaluacyjnych (diagnoza działań
przedszkola w obszarach wybranych wymagań ewaluacyjnych):
•„Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” - wymaganie 2
•„Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” - wymaganie5
W związku z tym sformułowano problemy badawcze - pytania kluczowe. Odpowiedzi na te pytania
uzyskane podczas badań, były zarazem wskaźnikami spełniania wymagań.

Wnioski z ewaluacji
Wymaganie 2.
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je w
zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest
realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W przedszkolu
monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości
rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrażane wnioski z monitorowania
i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.
Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski
z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.
Wymaganie 5.
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną
każdego dziecka. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań
edukacyjnych, szczególnie w organizacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia
rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do
rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. Przedszkole współpracuje z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich
potrzebami i sytuacją społeczną. W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność przedszkola. Rodzice są zadowoleni z pomocy udzielanej ich dzieciom
oraz ze współpracy z nauczycielami i specjalistami. W opinii rodziców wsparcie otrzymywane
w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

Przeprowadzane w każdym roku szkolnym badania, kontrole i monitoring pozwalają na szczegółową
diagnozę pracy placówki. Z przedstawionych powyżej raportów wynika, że przedszkole stara się
sprostać stawianym w ramach polityki oświatowej wymaganiom i poziom spełniania tych wymagań
jest dobry.

PROGNOZA

Priorytetem w pracy naszego przedszkola będzie w najbliższych latach jak najlepsze i profesjonalne
przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, z wykorzystaniem własnych programów autorskich
opartych na nowych metodach pracy z dzieckiem przedszkolnym opracowanych przez polskich
pedagogów. Stąd też koncepcja działań oparta na haśle:
„DOBRE PRZEDSZKOLE – DOBRY START – SUKCES W SZKOLE.”
Przewodnimi celami naszej pracy będą:
 wszechstronny rozwój dziecka,
 profesjonalne przygotowanie do roli ucznia, zapewniające sukces w pierwszym etapie nauki w szkole,
 tworzenie warunków do stymulowania różnorodnej aktywności dziecka,
 korygowanie wad mowy i usprawnienie pracy aparatu artykulacyjnego,
 jak najlepsza organizacja zajęć w ramach pp-p dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 rozwijanie osobowości dziecka, jego aktywności i zainteresowania poprzez prowadzenie ciekawych
zajęć, organizowanie dużej ilości zabaw badawczych z wykorzystaniem najnowszych pomocy
dydaktycznych;
 zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem przez dużą ilość wycieczek,
 rozwijanie ekspresji manualnej i intelektualnej poprzez organizowanie kontaktów z różnymi
dziedzinami sztuki, uczestnictwo dzieci w przeglądach, festiwalach i konkursach
 pozytywne nastawianie dzieci do nauki języka angielskiego prowadzonego w sposób naturalny przez
zabawę i twórcze metody poprzez zajęcia prowadzone przez własną wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną;
zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, w ciepłej, miłej, atmosferze
 przedszkole otwarte, spełniające oczekiwania dzieci i rodziców
 wspomaganie uzdolnień, talentów i możliwości dziecka,
 propagowanie zdrowego stylu życia,
 aktywne uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego
Główne kierunki działania (misja, wizja pracy przedszkola):
Ideą przewodnią naszego przedszkola jest i będzie skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju
dziecka, na który patrzymy wieloaspektowo, uwzględniając aktywność dziecka w sferze fizycznej,
poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
Dążymy do tego, by nasza placówka była przedszkolem XXI wieku, w którym dobrze przygotowany
nauczyciel – wychowawca, w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój
dzieci, zapewnia im profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie, poprzez wypracowane przez
nauczycieli programy autorskie. Dążymy do tego, aby praca w naszym przedszkolu opierała się na
twórczych metodach i nowoczesnych kierunkach pedagogiki.
To do potrzeb dziecka i jego możliwości powinny być dostosowane wszystkie zajęcia przedszkolne.
Potrzeby dzieci to początek realizacji ich marzeń. Dlatego niezwykle ważne jest uznanie potrzeby
podmiotowości dziecka

„Dokąd zmierzamy?” – zadania szczegółowe
Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska.
1.Razem z rodzicami.
Wspólny z nami front tworzą rodzice, których wymagania znamy, traktujemy je poważnie
i nowocześnie. Rodzice rozumieją nasze poczynania, akceptują je i mają znaczący udział w życiu
przedszkola. Chętnie angażują się we wszystkie możliwe obszary naszej działalności. Badamy
oczekiwania rodziców wobec przedszkola. Rodzice sami z dużą otwartością, informują nauczycieli
o aktualnych osiągnięciach lub problemach w domu. Ustalamy program zaradczy akceptowany przez
nauczyciela i rodziców. Wychowawca otwarty jest na wszelkie informacje zwrotne, co eliminuje
potencjalne konflikty i nieporozumienia. Skuteczną formą współpracy mają być zajęcia warsztatowe
organizowane dla rodziców i dzieci, służące prezentacji możliwości dzieci, integracji rodziców i dzieci,
obfitujące w różnorakie aktywności: taniec, śpiew, ruch, muzykę, rysunek itp. Rodzice współdecydują
o istotnych sprawach dotyczących dziecka i organizacji pracy placówki (np. proponowanie
dodatkowych zajęć, imprez i wycieczek, zakres współpracy z lokalnymi instytucjami, szukanie
sponsorów).
2.Razem ze środowiskiem lokalnym.
Nie bez znaczenia jest to, jak odbierana jest działalność przedszkola na terenie środowiska lokalnego.
Przy prawidłowej współpracy ze środowiskiem lokalnym przedszkole może zaprezentować swój wkład
w życie tego środowiska i wiele zyskać jako instytucja przez nią finansowana:
·
współpracując ze szkołą będziemy się starali przygotować swoich wychowanków do roli ucznia;
odwiedzimy szkołę, będziemy udzielać nauczycielom klas pierwszych rzetelnej informacji
o wychowankach dotyczącej ich rozwoju i potrzeb;
· współpracując z Urzędem Gminy Jaworze, miejscową szkołą podstawową oraz innymi instytucjami
naszej gminy, pod hasłem „Czytamy dzieciom”, będziemy zapraszać gości do czytania literatury
dziecięcej w przedszkolu;
·
będziemy odwiedzać pobliską szkołę, a szczególnie jej obiekty sportowe, organizując dla dzieci
aktywność ruchową;
·
zadbamy o dobrą opinię przedszkola - wszyscy pracownicy przedszkola, muszą odnosić się do
dzieci, rodziców i innych osób, które odwiedzają naszą placówkę, zawsze życzliwie i z kulturą;
·
będziemy zapraszać przedstawicieli lokalnych instytucji - Straż Pożarna, policja, aby nasi
wychowankowie wyrastali na odpowiedzialnych obywateli dbających o bezpieczeństwo swoje
i innych,
·
wychowankowie przedszkola będą aktywnie uczestniczyć w konkursach, wystawach,
prezentacjach organizowanych przez instytucje kulturalno – oświatowe;
·
przedstawiciele lokalnych instytucji będą zapraszani na imprezy środowiskowe organizowane
przez personel i radę rodziców przedszkola, będzie to okazja do ukazania poziomu umiejętności dzieci
jako efektu całorocznej pracy wychowawczo – dydaktycznej;
·
będziemy odwiedzać pobliskie gospodarstwa, i organizować spotkania z cyklu „Miły gość”, aby
dowiedzieć się czym zajmują się mieszkańcy najbliższej okolicy;
W ramach współpracy ze środowiskiem będziemy pozyskiwać przyjaciół przedszkola, którzy widząc
celowość i skutek działań będą współpracować systematycznie i wzbogacać finanse placówki.
3. Absolwent naszego przedszkola
Dążyć będziemy do tego, by dziecko kończące nasze przedszkole potrafiło dobrze funkcjonować
w roli ucznia, wykazując :

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych
wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas i doprowadzania jej do końca,
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
- samodzielność, aktywność
- chęć twórczego działania
posiadając:
- zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
- podstawową wiedzę o świecie.
Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze i aktywne w działaniu, komunikatywne,
przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znające siebie i swoje
możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji. Radosne, otwarte
na innych. Potrafiące cieszyć się ze swoich sukcesów i radzić sobie z trudnościami. Szanujące i
kochające swoją małą ojczyznę, swój kraj i czujące się Europejczykami. Dzieci opuszczające przedszkole
nadal będą wykazywać się wysokim stopniem opanowania umiejętności i postaw, warunkujących
osiągnięcie sukcesu w pierwszym etapie edukacji szkolnej.

DZIAŁANIA
Działania opiekuńczo - wychowawczo – dydaktyczne przedszkola

Działania wychowawczo – dydaktyczne przedszkola wynikają z głównego celu wychowania
przedszkolnego jakim jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka i ukierunkowanie tego
rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze
środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym, z równoczesnym poszanowaniem jego praw,
zapisanych w Konwencji Praw Dziecka. Zgodnie z tym zapisem przedszkole powinno zabezpieczyć
wychowankom szczególnie prawo do:
- bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy tego
potrzebuje,
- podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
- poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest,
- swobodnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami,
zainteresowaniami i zdolnościami,
- przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach zarówno w budynku jak i poza nim,
- właściwie prowadzonego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie
z zasadami higieny umysłowej,
- poznawania swojej odrębności i indywidualności,
- swobodnego wyrażania myśli, opinii, sądów,
- opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje,
- snu i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje,
- samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy,
- indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, różnorodnego otoczenia,
bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
- pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia na miarę potrzeb,
- aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na
równych prawach z innymi,
- aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi
w jego edukację i wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia,
- racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje,
- zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb,
- doświadczania konsekwencji własnego zachowania.
Wynikające z tego celu szczegółowe zadania edukacyjne realizowane są w Przedszkolu Nr 2
zawsze w oparciu o:
- obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego,
- Program Wychowania Przedszkolnego zgodny z podstawą programową MEN,
- własne programy autorskie
- koncepcję pracy przedszkola
- program wychowawczy i profilaktyczny przedszkola
- program adaptacyjny przedszkola
- roczny plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola.

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w domu i na dworze – to
jedno z priorytetowych zadań przedszkola. Zagadnieniu temu poświęcamy wiele czasu i uwagi.
Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki, wychowania i opieki.
Pracownicy przestrzegają przepisów dotyczących bhp. Odbywają się częste lustracje pomieszczeń i
otoczenia przedszkola nastawione na kontrolę stanu czystości, bezpieczeństwa i estetyki.
Rozpoznawane są potencjalne zagrożenia oraz podejmowane szybkie działania zmierzające do ich
likwidacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu, przedszkole w szczególności
a) zapewnia: odpowiednie oświetlenie, wentylację, wymianę powietrza w ciągu dnia, temperaturę
pomieszczeń,
b) miejsca, w których prowadzone są drobne naprawy zabezpiecza przed dostępem dzieci,
c) zabezpiecza przed dostępem dzieci, środki chemiczne, które posiadają odpowiedni atest,
d) dokonuje zakupów wyposażenia przedszkola, zabawek i pomocy dydaktycznych spełniających
odpowiednie normy bezpieczeństwa,
e) dostosowuje sprzęt, z którego korzystają dzieci do wymagań ergonomii, zwłaszcza stoliki i krzesełka,
f) organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu przedszkola, okresowe przeglądy sprawności i
eksploatacji urządzeń znajdujących się w przedszkolu i w ogrodzie,
g) w widocznym miejscu umieszcza plany ewakuacji przedszkola z budynku wraz z oznaczeniami,
h) prowadzi prace remontowe, instalacyjne, naprawcze podczas nieobecności dzieci,
i) zapewnia dzieciom odpowiednią liczbę opiekunów oraz właściwą organizację zabaw i zajęć
w przedszkolu i poza nim, w szczególności podczas wycieczek i spacerów,
j) zapewnia środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, znajdujące się w apteczkach wraz
z instrukcją o zasadach jej udzielania.
k) dziecku, które uległo wypadkowi, zapewnia pierwszą pomoc do czasu sprowadzenia fachowej
pomocy medycznej.
W każdym roku szkolnym systematycznie prowadzone są zajęcia dotyczące bezpiecznego zachowania
się w pomieszczeniach przedszkolnych i na placu zabaw, prawidłowego poruszania się po drogach,
bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie oraz bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku. Dzieci poznają też
zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego jak też zachowania się w
sytuacjach zagrożeń wraz ze znajomością telefonów alarmowych. Z zagadnieniami tymi dzieci
zapoznają się w przeprowadzanych cyklach zajęć, z wykorzystaniem literatury dziecięcej, plansz,
ilustracji, aktywności plastycznej dzieci i śpiewu piosenek na ten temat, jak też podczas dodatkowych
zajęć dogoterapii czy wrześniowego spotkania przedszkolaków z panami policjantami. Prócz tego,
nauczycielki każdego dnia przypominają dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania się
w konkretnych, codziennych sytuacjach.
Zamierzone działania na każdy rok szkolny zawarte są w rocznych planach pracy dydaktyczno –
wychowawczo – opiekuńczych przedszkola.

Stan na 2018 rok
Głównym działaniami do realizacji w pracy z dziećmi w bieżącym roku szkolnym 2018/2019,
zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola są:
-100 lecie Niepodległo ści Polski – kształtowanie postawy patriotycznej u dzieci przez
realizowanie tematy ki patriotycznej na zajęciach z dziećmi oraz udział
w różnorodnych konkursach związanych z tematem niepodległości
- Kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do bezpieczeństw a
własnego i innych oraz zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i wszelkiej
aktywności ruchowej.
W ramach tematyki planu rocznego „100-lecie odzyskania Niepodległości”
kształtowałyśmy u dzieci poczucie przynależności narodowej, postawy nacechowane miłością do
swojej miejscowości i kraju. Dzieci miały możliwość poznać legendy związane z naszą historią,
zrozumieć m.in. co to jest godło, po co wywieszamy flagę oraz w jakich sytuacjach śpiewamy hymn.
Doskonałą okazją do przybliżenia dzieciom postaci wybitnych Polaków były obchody rocznicy
Odzyskania Niepodległości 11-go listopada. Starałyśmy się przekazać naszym wychowankom
poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami, że czujemy radość z posiadania ojczystej kultury, języka,
tradycji, a także to, że Polska jest domem wszystkich, którzy w niej mieszkają. Realizując główne
założenie planu rocznego wzięliśmy udział w „Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej”
w Hałcnowie 30.października, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce, przechodząc w ten sposób do
kolejnego etapu konkursu. Kolejnym aspektem realizacji głównych założeń planu rocznego był udział
w konkursie plastycznym „Kocham Cię Polsko”, oraz w konkursie przedszkolnym: „Polska w wierszu
i piosence”. W ramach współpracy ze szkołą wzięliśmy również udział w akademii szkolnej z okazji
„Święta Niepodległości” oraz udział w spektaklu „ Kocham Cię Polsko”.
„Kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do bezpieczeństwa własnego i
innych oraz zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i wszelkiej aktywności ruchowej”, to
drugie założenie planu rocznego, którego realizację oparliśmy dodatkowo o zajęcia sportowe
prowadzone w ramach podstawy programowej na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, oraz
podczas dodatkowych zajęć sportowych prowadzonych również na hali przez nauczycieli
wychowania fizycznego.
W związku z tematyką rocznego planu pracy oraz 100 rocznicą powołania Polskiego
Komitetu Olimpijskiego nasza placówka opracowała plan imprez sportowych na cały rok szkolny, pod
nazwą:
„ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO”
PAŹDZIERNIK-CZERWIEC 2018/19
GRY I ZABAWY RUCHOWE Z ELEMENTAMI OLIMPIJSKICH DYSCYPIN SPORTOWYCH NA HALI
SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W JAWORZU

PAŹDZIERNIK 2018
JESIENNA OLIMPIADA CZYLI DZIEŃ DYNI W STARSZAKACH
STYCZEŃ 2019
ZIMOWA OLIMPIADA –ZIMOWE DYSCYPLINY OLIMPIJSKIE - ZABAWY RUCHOWE NA ŚNIEGU W
OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
MARZEC 2019
W POSZUKIWANIU WIOSNY GIMNASTYCZKI - ZABAWY TERENOWE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
KWIECIEŃ 2019
WIOSENNE ZAWODY SPORTOWE – ZAJĘCIA SPORTOWE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
MAJ 2019
WIOSENNA OLIMPIADA SPORTOWA NA STADIONIE W WAPIENICY
1 CZERWCA 2019
RODZINNY DZIEŃ SPORTU

W I semestrze dzieci brały udział w różnych imprezach, akcjach, uroczystościach,
wycieczkach i ciekawych spotkaniach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim. Były to m.in.:
udział przedszkolaków wraz z rodzicami oraz pracownikami przedszkola w korowodzie podczas
uroczystości gminnej „Jaworzański Wrzesień”, jesienna zbiórka makulatury, zbiórka kasztanów i żołędzi
do Nadleśnictwa Bielsko-Biała, przejazd Ciuchcią Beskidzką ulicami Jaworza, cykliczne spotkanie w
przedszkolu z nauczycielem i uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzu – wspólne czytanie
fragmentów książek i baśni, spotkanie z policjantem, uroczystość „Pasowanie na Przedszkolaka”,
„Dzień Dyni”, wyjazd do Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej na przedstawienie teatralne pt.:
”Brzydkie kaczątko”, warsztaty ekologiczne „Czyste powietrze” w przedszkolu, zbiórka karmy dla psów
i kotów na terenie przedszkola dla Przystani Ocalenie w Ćwiklicach, zbiórka nakrętek dla Emilii ze szkoły
podstawowej, wycieczka dydaktyczna do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu, „Dzień Pluszowego
Misia” w przedszkolu, Konkurs Pieśni i Wiersza Patriotycznego na 100-lecie Odzyskania Niepodległości
w przedszkolu, spotkanie z Mikołajem na terenie placówki, spotkanie opłatkowe w grupie, kiermasz
ozdób bożonarodzeniowych w przedszkolu, uczestnictwo w konkursie kolęd „Kolędujemy w różnych
językach świata” organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową ŻAK w Bielsku-Białej, w
którym Danielek z grupy średniej i Cecylia z grupy starszej 1 zajęli 3 miejsce za kolędę w języku
francuskim, spotkanie z młodzieżą – harcerzami i przekazanie światełka betlejemskiego, Dzień Babci i
Dziadka zorganizowany w Sali GOK w Jasienicy, Rodzinny Bal Karnawałowy zorganizowany w Sali GOK
w Jasienicy. Dzieci brały także udział konkursie plastycznym: Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego „Kocham Cię Polsko”, w którym Nikodem P. za pracę plastyczną zdobył wyróżnienie w
kategorii „Rysunek do 6 lat”. Kolejnym sukcesem było zdobycie
I miejsca w XXI Przeglądzie Pieśni
i Piosenki Patriotycznej w Domu Kultury w Hałcnowie, w kategorii: przedszkole.

Kadencja 2014 – 2018
Głównym celem do realizacji w pracy z dziećmi w roku szkolnym 2014/2015 według
rocznego planu pracy przedszkola było:
Pobudz ani e inicjatywy, inwencji i aktywności dziecka na rzec z jego własnego
rozwoju poprzez oddziaływanie na wyobraźni ę, fantazję, sferę uczuciow ą
i intelektualną or az uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
Głównymi zadaniami dla osiągnięcia tego celu były:
- tworzenie warunkó w do podejmowania przez dzieci ró żnego rodzaju inicjatyw,
działań, rozwoju aktywności i inwencji twórczej na rzecz ich własnego,
wszechstronnego rozw oju
- podejmowanie akty wności, inicjatyw i uczestniczenie w działaniach na rzecz
społeczności lokalnej
Główne cele - zadania realizowano przy współpracy z ro dzicami i z aktywnym
udziałem całego perso nelu przedszkola.
Na zadania te nauczycielki zwracały szczególną uwagę planując i realizując zajęcia z dziećmi
we wszystkich obszarach edukacyjnych, w ciągu całego roku szkolnego.
Stopień aktywności, inicjatywy, inwencji dziecka w przedszkolu zależy nie tylko od indywidualnego
temperamentu wychowanka. Duży wpływ na tę aktywność ma postawa i styl pracy nauczyciela. Aby
dzieci potrafiły aktywnie działać na rzecz własnego rozwoju, być twórcze, nauczyciele muszą
efektywnie zachęcać je do udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach organizowanych na terenie
placówki. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach i zabawach prowadzonych w
przedszkolu, prowadzone zajęcia i zabawy w pozytywny sposób wpływają na wzrost ich aktywności,
inwencji twórczej, inicjatywy. Dzieci aktywnie uczestniczą w tych zajęciach. Wykazują się aktywnością
również w zakresie nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, w podejmowaniu działań z
własnej inicjatywy, w spontanicznej i swobodnej zabawie, w podejmowaniu czynności porządkowych,
samoobsługowych i czynności higienicznych, w dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo. Są zachęcane do
aktywności i samodzielności we wszelkich działaniach. Są wdrażane do samodzielności w
podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju. Rozwojowi wszechstronnej
aktywności dzieci sprzyjają zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycielki zawsze w sposób
ciekawy. Treści z różnych obszarów programowych są integrowane, dostosowane do potrzeb i
zainteresowań dzieci. Podczas zajęć nauczycielki stosują metody aktywizujące, pamiętając o
odpowiednim doborze form, pracy wielopoziomowej, indywidualizacji oraz różnorodności środków
dydaktycznych. Nauczyciele zachęcają do aktywności przez tworzenie w grupie radosnej atmosfery,
przez swoją postawę akceptacji, otwartości i serdeczności, wskazywanie mocnych stron dziecka, przez
zachęcanie do wszelkiego działania, do samodzielnej ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, przez
pochwały. Przedszkole tworzy warunki do rozwoju aktywności dzieci przez bogatą ofertę zajęć,
również przez organizowanie bogato wyposażonych kącików zabaw i zainteresowań, dobrze
wyposażony plac zabaw. Inspiracją do aktywności dzieci jest też ich udział w konkursach,
uroczystościach, przedszkolnych przedstawieniach teatralnych, wycieczkach, wyjazdach do teatru,
akcjach charytatywnych, zabawach, spacerach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Za sukces uważa się
również pozytywne zakończenie okresu adaptacyjnego dzieci najmłodszych, podejmowanie przez nie
wszystkich podstawowych czynności samoobsługowych oraz poprawę ich wymowy.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności,
inicjatyw. Systematycznie wprowadzane są nowe zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze,

tematyczne, integracyjne. Stwarza się dzieciom możliwość edukacji teatralnej. Wspomagają
przedszkole w tym działaniu aktorzy odwiedzający każdego miesiąca placówkę, którzy umożliwiają
dzieciom kontakt z żywym aktorem lub kukiełką.
W przedszkolu prezentowane są wytwory prac dzieci, które oglądają zarówno rodziny, jak i osoby z
zewnątrz. Prace dzieci eksponowane na korytarzach oraz hallu głównym są często aktualizowane.
Bardzo często dzieci prezentują swoje umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych, występów
na terenie gminy, konkursów, kiermaszów świątecznych. Są to na przykład popisy recytatorskie,
wokalne, taneczne, muzyczne, aktorskie oraz ruchowe.
Do działań nowatorskich, sprzyjających podejmowaniu różnorodnych aktywności, zmierzających do
wszechstronnego rozwoju dziecka zaliczyć można szeroką ofertę zajęć dodatkowych, prowadzonych w
naszym przedszkolu w ramach projektu unijnego „Efektywna Edukacja Przedszkolna w Jaworzu”. W
roku szkolnym 2014/15 były to: zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie,
rytmika, język angielski, taniec, zajęcia plastyczne, teatralne, zajęcia aktywizujące: „Aktywna sobota”,
„Aktywna zima”, „Aktywne lato”. Pozwoliły one na bezpłatne rozwijanie zainteresowań dzieci oraz
dodatkową aktywność po godzinach pracy przedszkola. W czasie pracy przedszkola prowadzone były
również zajęcia dodatkowe takie jak: religia ewangelicka, religia katolicka, język angielski.
Działania nowatorskie poprawiają jakość pracy przedszkola, zezwalają dzieciom na dodatkową
aktywność, inicjatywę i pewną swobodę działania, dokonywania wyborów, rozwijają zdolności
twórczego myślenia. Dzięki tym działaniom wzbogacona zostaje również oferta przedszkola i wzrasta
wizerunek placówki.
W związku z zadaniami planu rocznego nasze przedszkolaki brały też udział w wielu środowiskowych
konkursach plastycznych jak też uczestniczyły w ciekawych wycieczkach, wydarzeniach,
comiesięcznych spotkaniach z teatrem dziecięcym, spotkaniach z ciekawymi osobami i działaniach na
rzecz środowiska lokalnego. Były to: spotkanie z policjantami, ratownikiem medycznym
i pielęgniarką, strażakiem, z autorką książek dla dzieci, z aktorką, z Panem Wójtem . Wzięły udział
w zbiórce kasztanów dla zwierząt zamieszkujących lasy terenu Nadleśnictwa Wapienica, w akcji: „Góra
grosza” oraz „Kocie życie”, w której zbierały pokarm dla tych czworonożnych przyjaciół. Przedszkolaki
odwiedziły również pobliskie gospodarstwo rolno – hodowlane, sklepik warzywno – owocowy,
Muzeum Fauny i Flory Morskiej, gimnazjum i szkołę podstawową w Jaworzu. Były na wielu
wycieczkach: w Warowni Rycerskiej w Pszczynie, w Muzeum Techniki i Motoryzacji, w Studio Filmów
Rysunkowych, w Miasteczku Twin Pigs w Żorach, w Kids Landzie, w Banialuce i Kubiszówce na
spektaklach teatralnych.
Praca wychowawczo – dydaktyczna w każdej grupie prowadzona była z dostosowaniem do
potrzeb, poziomu rozwojowego oraz wieku wychowanków, z uwzględnieniem metod aktywizujących,
problemowych, podających, praktycznych, w obrębie piętnastu obszarów edukacyjnych.
Dzięki prowadzonym systematycznie obserwacjom wychowanków oraz przeprowadzanej
diagnozie przedszkolnej, nauczycielki każdej grupy, poznały możliwości i potrzeby swoich
wychowanków. To rozpoznanie pozwoliło na prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej
i zespołowej, zmierzającej do wyrównania braków i opóźnień występujących u niektórych dzieci.
Dodatkowa praca wspomagająca z wychowankiem jest też związana z jednym z głównych zadań
dydaktycznych przedszkola, jakim jest przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki w szkole. W
związku z tym zadaniem, w roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały dwie próby diagnozy
przedszkolnej, udokumentowane arkuszami diagnozy przedszkolnej. Pierwsza miała miejsce we
wrześniu i pozwoliła na ustalenie poziomu gotowości szkolnej w grupach starszych oraz uwzględnienie
potrzeb dzieci w organizowanych zajęciach z grupą. Przebadano 19 6-latków i 38 5-latków.

Na podstawie wyników diagnozy zostały wyłonione dzieci wykazujące zdolności w wybranych sferach
rozwoju, z którymi w ciągu całego roku prowadzono zajęcia rozszerzone o naukę liter i cyfr, czytanie i
liczenie wg ich możliwości i zajęcia rozwijające inne indywidualne ich zdolności: muzyczne, plastyczne.
Wyłoniono też grupę dzieci z problemami logopedycznymi, którym udzielona została pomoc
logopedyczna w ramach zajęć projektu unijnego „Efektywna Edukacja Przedszkolna w Jaworzu”. Jedno
dziecko, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wymagało wsparcia w formie
indywidualnych zajęć, w ramach zespołu wczesnego wspomagania. W kwietniu została
przeprowadzona druga próba diagnozy, sprawdzająca stopień osiągnięcia dojrzałości szkolnej przez
dzieci sześcioletnie i pięcioletnie. Obie próby diagnozy przygotowane zostały w oparciu o materiały
zawarte w realizowanym w przedszkolu programie: „Zanim będę uczniem”, Wydawnictwo Edukacja
Polska, Warszawa 2009, zgodnym z nową podstawą programową MEN. Osiągnięte wyniki ocenione
zostały w skali punktowej, opracowanej przez autorów testu.
W kwietniu wszyscy rodzice 5 i 6 – latków otrzymali pisemną informację o stopniu gotowości szkolnej
ich dzieci.
Współdziałanie z rodziną dziecka i pedagogizacja rodziców są warunkiem prawidłowo
ukierunkowanych oddziaływań wychowawczych i wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój
dziecka. Dlatego też w roku szkolnym 2014/2015 rodzice uczestniczyli w podejmowanych w
przedszkolu działaniach. Prężnie działała Rada Rodziców, która była inicjatorem wielu akcji związanych
z doposażeniem placówki w środki dydaktyczne, zabawki, upominki dla dzieci. Zorganizowała m.in.
zbiórki surowców wtórnych, kiermasze świąteczne na terenie przedszkola. Rada Rodziców była
współorganizatorem uroczystości i imprez przedszkolnych oraz festynu rodzinnego, który odbył się w
maju w amfiteatrze jaworzańskim, pomagała w organizacji wycieczek. Opiniowała też wiele zamierzeń
i działań przedszkola. W przedszkolu prowadzone były różne formy współpracy z rodzicami:
- zabrania ogólne, grupowe,
- konsultacje indywidualne,
- gazetka dla rodziców,
- internetowa strona przedszkola
- zajęcia otwarte dla rodziców i dni otwarte przedszkola
- uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców
- festyn rodzinny
Przedszkole starało się wspierać rodziców w wychowaniu dzieci przez: indywidualne rozmowy
nauczyciela z rodzicami, indywidualne spotkania ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem),
pedagogizację rodziców podczas zebrań grupowych. Przedszkole pozyskiwało również opinie rodziców
na temat swojej pracy aby wykorzystać je do ewaluacji i podnoszenia jakości pracy przedszkola.
W roku szkolnym 2014/15 jak zawsze, systematycznie prowadzone były zajęcia dotyczące
bezpiecznego zachowania się w pomieszczeniach przedszkolnych i na placu zabaw, prawidłowego
poruszania się po drogach, bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie oraz bezpiecznego wakacyjnego
wypoczynku. Dzieci poznały też zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego
jak też zachowania się w sytuacjach zagrożeń wraz ze znajomością telefonów alarmowych. Z
zagadnieniami tymi dzieci zapoznały się w przeprowadzonych cyklach zajęć, z wykorzystaniem
literatury dziecięcej, plansz, ilustracji, aktywności plastycznej dzieci i śpiewu piosenek na ten temat,
jak też podczas wrześniowego spotkania przedszkolaków z policjantami. Prócz tego, nauczycielki
każdego dnia przypominały dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania się w konkretnych,
codziennych sytuacjach.

Głównymi zadaniami do realizacji w pracy z dziećmi w roku szkolnym 2015/2016, według
rocznego planu pracy przedszkola było:
- Literatura dzi ecięca – poezja i pr oza inspir acją do r ozwijania tw órczości dzieci w
zakresie aktywności dramatycznej jak też pl astycznej i muzycznej
- Rozwijanie zainteres owań literaturą dzieci ęcą i teatrem, kształcenie umi ejętności
ich odbior u.
- Kształtowanie ś wiadom ego i odpowiedzialnego stosunku do zdrowi a
i bezpi eczeństwa włas nego or az innych.
Główne cele - zadania realizowano przy współpracy z ro dzicami i z aktywnym
udziałem całego perso nelu przedszkola.
Na zadania te nauczycielki zwracały szczególną uwagę planując i realizując zajęcia z dziećmi
we wszystkich obszarach edukacyjnych, w ciągu całego roku szkolnego, z wykorzystaniem
wymienionych programów autorskich. Przeprowadzone zostały również cykle zajęć, podczas których
dzieci dowiedziały się wiele o zasadach bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach,
o zasadach zdrowego i higienicznego stylu życia, o zdrowiu i jego profilaktyce. Zajęcia te grupowane
były w cykle i objęte tematyką kompleksową, realizowaną podczas całego roku szkolnego:
- Jesteśmy bezpieczni w przedszkolu
- Bezpiecznie droga do przedszkola
- Dbamy o zdrowie – zjadamy warzywa i owoce
- Jak dbamy o zdrowie w czasie jesiennych chłodów
- Jesienne nastroje
- Bezpiecznie bawimy się na śniegu i lodzie
- Jesteśmy samodzielni i bezpieczni w kuchni
- Chciałbym być sportowcem
- Jesteśmy strażnikami przyrody
- Bezpiecznie uprawiamy wakacyjne sporty
W związku z tematyką planu rocznego nasze przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z panem
policjantem, jeśli tylko aura pozwalała, przedszkolaki w każdej porze roku uczestniczyły w zabawach,
spacerach i wycieczkach na świeżym powietrzu. Wszystkie uczestniczyły również w dodatkowych
zajęciach z dogoterapii.
Zadania rocznego planu pracy realizowano również przez wyjazdy na spektakle do Teatru Lalek
„Banialuka”, udział w comiesięcznych, przedszkolnych spektaklach teatralnych, udział
w zewnętrznych konkursach plastycznych, udział w Festiwalu Kultury Przedszkolnej w Lipniku.
Przedszkole podejmuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i rozwijania
zainteresowania literaturą dziecięcą. Przedszkole wybrało rozwijanie zainteresowań literaturą
dziecięcą oraz kształcenie umiejętnoś ci jej odbioru, jako jedno z głównych zadań do
realizacji w tym roku szkolnym. W ramach wybranego zadania, nauczycielki w każdej grupie realizowały
własne programy autorskie dotyczące przygotowania do nauki czytania i wczesnej nauki czytania,
prowadziły różne działania i formy zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze. W salach znajdują
się kąciki książki, które są wzbogacane i dostosowywane do omawianej tematyki oraz kąciki teatralne.
Nauczycielki we wszystkich grupach codziennie czytały dzieciom bajki. Często do akcji czytania
dzieciom w przedszkolu, włączali się rodzice. Do przedszkola zapraszani byli również goście,
przedstawiciele lokalnych instytucji, którzy czytali dzieciom fragmenty literatury dziecięcej.

Przedszkole odwiedził np. Pan Wójt, Pani Wicewójt, Panie z biblioteki publicznej, raz w miesiącu czytali
dzieciom uczniowie ze szkoły podstawowej w Jaworzu. Wśród różnych form rozwijania zainteresowań
literaturą dziecięcą stosowanych przez nauczycielki, wykorzystywane były: głośne czytanie, oglądanie
książeczek, słuchanie opowiadań, nagrań na kasetach i płytach, oglądanie i udział w przedstawieniach
teatralnych, wyjazd do teatru lalek, recytowanie wierszy podczas zajęć i występów, zabawy
inscenizowane, twórczość słowna, wyjście do biblioteki, zorganizowanie przedszkolnego konkursu
recytatorskiego, zorganizowanie konkursu tworzenia własnej książki. Dobór literatury dziecięcej jest
dostosowany do poziomu rozwoju dzieci. Podczas wyboru książek, nauczycielki biorą pod uwagę wiek
dzieci, ich potrzeby, wartości wychowawcze i artystyczne utworów, tematykę. Rodzice uczestniczą w
działaniach przedszkola w zakresie upowszechniania czytelnictwa.
Praca wychowawczo – dydaktyczna w każdej grupie prowadzona była z dostosowaniem do
potrzeb, poziomu rozwojowego oraz wieku wychowanków, z uwzględnieniem metod aktywizujących,
problemowych, podających, praktycznych, w obrębie siedemnastu obszarów edukacyjnych. Dzieci
bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach i zabawach prowadzonych w przedszkolu.
Prowadzone zajęcia i zabawy w pozytywny sposób wpływają na wzrost ich aktywności, inwencji
twórczej, inicjatywy. Dzieci są zachęcane do aktywności i samodzielności we wszelkich działaniach. Są
wdrażane do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.
Rozwojowi wszechstronnej aktywności dzieci sprzyjają zajęcia dydaktyczne prowadzone przez
nauczycielki zawsze w sposób ciekawy. Treści z różnych obszarów programowych są integrowane,
dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Podczas zajęć nauczycielki stosują metody
aktywizujące, pamiętając o odpowiednim doborze form, pracy wielopoziomowej, indywidualizacji oraz
różnorodności środków dydaktycznych. Systematycznie wprowadzane są nowe zabawy dydaktyczne,
konstrukcyjne, badawcze, tematyczne, integracyjne. W przedszkolu prezentowane są wytwory prac
dzieci. Prace dzieci eksponowane na korytarzach oraz hallu głównym i są często aktualizowane. Bardzo
często dzieci prezentują swoje umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych, występów na
terenie gminy, konkursów, kiermaszów świątecznych. Są to na przykład popisy recytatorskie, wokalne,
taneczne, muzyczne, aktorskie oraz ruchowe.
Dzięki prowadzonym systematycznie obserwacjom wychowanków oraz przeprowadzanej
diagnozie przedszkolnej, nauczycielki każdej grupy, poznały możliwości i potrzeby swoich
wychowanków. To rozpoznanie pozwoliło na prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej
i zespołowej, zmierzającej do wyrównania braków i opóźnień występujących u niektórych dzieci.
Dodatkowa praca wspomagająca z wychowankiem jest też związana z jednym z głównych zadań
dydaktycznych przedszkola, jakim jest przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki w szkole.
W związku z tym zadaniem, w roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzone zostały dwie próby diagnozy
przedszkolnej, udokumentowane arkuszami diagnozy przedszkolnej. Pierwsza miała miejsce we
wrześniu i pozwoliła na ustalenie poziomu gotowości szkolnej w grupach starszych oraz uwzględnienie
potrzeb dzieci w organizowanych zajęciach z grupą. Przebadano 10 6-latków i 23 5-latków. Na
podstawie wyników diagnozy zostały wyłonione dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
z którymi prowadzono dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Jedno dziecko, na podstawie opinii Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej, wymagało wsparcia w formie indywidualnych zajęć, w ramach
zespołu wczesnego wspomagania. W kwietniu została przeprowadzona druga próba diagnozy,
sprawdzająca stopień osiągnięcia dojrzałości szkolnej przez dzieci sześcioletnie i pięcioletnie.
W kwietniu wszyscy rodzice 5 i 6 – latków otrzymali pisemną informację o stopniu gotowości szkolnej
ich dzieci. Naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/17 podjęło dziesięcioro 6-latków (jako 7latki) i czworo 5-latków (jako 6-latki).

Głównymi zadaniami do realizacji w pracy z dziećmi w roku szkolnym 2016/2017, według
rocznego planu pracy przedszkola było:
- Rodzima literatura dziecięca – poezja i proza inspiracją do rozwijania
zainteresowań czytelniczych i twórczości dzieci w zakresie aktywności dramatycznej
jak też plastycznej i muzycznej
- Kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do bezpieczeństw a
własnego i innych oraz zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i wszelkiej
aktywności ruchowej.
Główne cele - zadania realizowano przy współpracy z ro dzicami i z aktywnym
udziałem całego perso nelu przedszkola.
Na zadania te nauczycielki zwracały szczególną uwagę planując i realizując zajęcia z dziećmi
dotyczące różnorodnej tematyki zawartej w planach miesięcznych, we wszystkich obszarach
edukacyjnych, w ciągu całego roku szkolnego, z wykorzystaniem wymienionych programów autorskich.
Dzieci każdego dnia słuchały fragmentu wybranej pozycji z literatury dziecięcej czytanej przez
nauczycielkę lub zaproszonych gości. Wykorzystano literaturę dziecięcą podczas realizacji różnorodnej
tematyki i inspirowano nią dzieci do podejmowania przez nie różnorodnej aktywności. Przedszkolaki
miały stały dostęp do lalek teatralnych i często bawiły się nimi, tworząc scenki zainspirowane literaturą
lub własnymi pomysłami. Uczestniczyły też w comiesięcznych przedstawieniach teatralnych dla całego
przedszkola, były na przedstawieniach teatralnych w BCK
i Teatrze Lalek „Banialuka” w Bielsku-B.:
„Dzwonnik z Notre Dame” i „Szklana Góra”.
W związku z zadaniami planu rocznego, w planach miesięcznych uwzględniano tematykę
bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu i poza nim jak też treści dotyczące zasad zdrowego
i higienicznego stylu życia, zdrowia i jego profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiej
aktywności ruchowej. Zaznajamiano dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu,
odpowiedniego zachowania się na ulicy, podczas spotkań z nieznajomymi, ze zwierzętami, w
sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, życiu. Odzwierciedlano tę tematykę poprzez tworzenie
przez dzieci różnorodnych teatrzyków, w zabawach, piosenkach, w pracach plastycznokonstrukcyjnych. Pomocne w tym zakresie okazało się w spotkanie z panem policjantem oraz zajęcia z
dogoterapii, które uczą dzieci jak zachowywać się w obecności psa i jak z nim postępować. Dzieci
chętnie uczestniczyły też w codziennych zabawach i zajęciach ruchowych i muzyczno-ruchowych,
tanecznych oraz zajęciach dodatkowych, takich jak: logorytmika i taniec. Dzieci ze specjalnymi
wskazaniami uczestniczyły również w gimnastyce korekcyjnej. Jeśli tylko aura pozwalała, przedszkolaki
w każdej porze roku uczestniczyły w zabawach, spacerach i wycieczkach na świeżym powietrzu.
W przedszkolu realizowany jest program profilaktyczno – wychowawczy placówki, którego częścią jest
Kodeks Przedszkolaka. Rodzice mogą zapoznać się z tymi dokumentami przez stronę internetową
przedszkola. Na początku roku szkolnego zawierany jest z rodzicami Kontrakt, który określa zasady
współpracy przedszkola z domem rodzinnym w zakresie spraw wychowawczych i służy ujednolicaniu
oddziaływań wychowawczych. Przedszkole wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci.
Działania wychowawcze są prowadzone w przedszkolu w sposób systemowy - diagnozuje się
zachowania dzieci, omawia istniejące problemy wychowawcze i złe zachowania podczas narad
i podejmuje wspólne, jednolite oddziaływania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W celu zapobiegania niepożądanym zachowaniom dzieci
i radzenia sobie z zagrożeniami w przedszkolu obowiązuje przstrzeganie Kodeksu Przedszkolaka, który
ustala jasne reguły zachowania akceptowane przez dzieci. Na podstawie kodeksu zawierane są umowy
dotyczące zachowań w grupie. Wzajemnie informuje się o zaistniałych sytuacjach, informuje się o nich

rodziców, ustala wspólne z domem rodzinnym oddziaływania, motywuje dzieci do działania, nagradza
pożądane zachowania, konsekwentnie reaguje na zachowania niepożądane. Stosuje się zabawy
wyciszające i relaksujące. Dzieci zapoznawane są z zasadami dobrych zachowań podczas zajęć,
wykorzystuje się w tym celu scenki, teatrzyki, bajki z morałem, opowiadania, historyjki obrazkowe.
Podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań analizuje się, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.
W przedszkolu funkcjonuje system pozytywnych wzmocnień pożądanych zachowań. Są to pochwała
przed grupą, nauczycielami, rodzicami, nagroda w formie drobnostki (np. naklejki).
W przedszkolu respektowane są normy społeczne. Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci czują
się w przedszkolu bezpiecznie. Zarówno pomieszczenia, w których przebywają, jak i plac zabaw nie
stwarzają zagrożeń dla ich bezpieczeństwa. Dzieci nie przejawiają zachowań rażąco odbiegających od
norm, wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
- Rodzima literatura dziecięca – poezja i proza inspiracją do rozwijania zainteresowań czytelniczych i
twórczości dzieci w zakresie aktywności dramatycznej jak też plastycznej i muzycznej.
W ramach realizowanego zadania nauczycielki prowadziły różne działania i formy zajęć rozwijających
zainteresowania czytelnicze. W salach znajdują się kąciki książki, które są wzbogacane
i dostosowywane do omawianej tematyki oraz kąciki teatralne. Nauczycielki we wszystkich
grupach codziennie czytały dzieciom bajki. Często do akcji czytania dzieciom w przedszkolu, włączali
się rodzice. Do przedszkola zapraszani byli również goście, przedstawiciele lokalnych instytucji, którzy
czytali dzieciom fragmenty rodzimej literatury dziecięcej. Przedszkole odwiedziła np. Pani Wicewójt,
Panie z biblioteki publicznej. Wśród różnych form rozwijania zainteresowań literaturą dziecięcą
stosowanych przez nauczycielki, wykorzystywane były: głośne czytanie, oglądanie książeczek,
słuchanie opowiadań, nagrań na kasetach i płytach, oglądanie i udział w przedstawieniach teatralnych,
wyjazdy do teatru lalek, recytowanie wierszy podczas zajęć i występów, zabawy inscenizowane,
twórczość słowna, wyjście do biblioteki, zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego,
zorganizowanie konkursu tworzenia z udziałem rodziców własnej bajki, konkursu „Pięknie czytam” –
dla grupy najstarszej. Dużym powodzeniem cieszyła się również akcja „Podziel się książką”, będąca
rodzajem uproszczonej, przedszkolnej biblioteki utworzonej z domowych zasobów książkowych dzieci,
działająca na zasadzie: zabierz, przeczytaj z rodzicami i oddaj w dobrym stanie.
Dobór literatury dziecięcej jest dostosowany do poziomu rozwoju dzieci. Podczas wyboru książek,
nauczycielki biorą pod uwagę wiek dzieci, ich potrzeby, wartości wychowawcze i artystyczne utworów,
tematykę.
Rodzice uczestniczą w działaniach przedszkola w zakresie upowszechniania czytelnictwa.
Praca wychowawczo – dydaktyczna w każdej grupie prowadzona była z dostosowaniem do
potrzeb, poziomu rozwojowego oraz wieku wychowanków, z uwzględnieniem metod aktywizujących,
problemowych, podających, praktycznych, w obrębie siedemnastu obszarów edukacyjnych. Dzieci
bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach i zabawach prowadzonych w przedszkolu.
Prowadzone zajęcia i zabawy w pozytywny sposób wpływają na wzrost ich aktywności, inwencji
twórczej, inicjatywy. Dzieci są zachęcane do aktywności i samodzielności we wszelkich działaniach. Są
wdrażane do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.
Rozwojowi wszechstronnej aktywności dzieci sprzyjają zajęcia dydaktyczne prowadzone przez
nauczycielki zawsze w sposób ciekawy. Treści z różnych obszarów programowych są integrowane,
dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Podczas zajęć nauczycielki stosują metody
aktywizujące, pamiętając o odpowiednim doborze form, pracy wielopoziomowej, indywidualizacji oraz
różnorodności środków dydaktycznych. Systematycznie wprowadzane są nowe zabawy dydaktyczne,

konstrukcyjne, badawcze, tematyczne, integracyjne. W przedszkolu prezentowane są wytwory prac
dzieci, na korytarzach oraz hallu głównym i są często aktualizowane. Bardzo często dzieci prezentują
swoje umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych, występów na terenie gminy, konkursów,
kiermaszów świątecznych. Są to na przykład popisy recytatorskie, wokalne, taneczne, muzyczne,
aktorskie oraz ruchowe.
Dzięki prowadzonym systematycznie obserwacjom wychowanków oraz przeprowadzanej
diagnozie przedszkolnej, nauczycielki każdej grupy, poznały możliwości i potrzeby swoich
wychowanków. To rozpoznanie pozwoliło na prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej
i zespołowej, zmierzającej do wyrównania braków i opóźnień występujących u niektórych dzieci. Jedno
dziecko, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wymagało wsparcia w formie
indywidualnych zajęć, w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dodatkowa praca
wspomagająca z wychowankiem jest też związana z jednym z głównych zadań dydaktycznych
przedszkola, jakim jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. W związku z tym zadaniem, w
roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzone zostały dwie próby diagnozy gotowości szkolnej,
udokumentowane arkuszami diagnozy przedszkolnej. Pierwsza miała miejsce we wrześniu
i pozwoliła na ustalenie poziomu gotowości szkolnej w grupach starszych oraz uwzględnienie potrzeb
dzieci w organizowanych zajęciach z grupą. Na podstawie wyników diagnozy zostały wyłonione dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z którymi prowadzono dodatkowe zajęcia specjalistyczne.
W kwietniu została przeprowadzona druga próba oceny gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich
i pięcioletnich.
W kwietniu wszyscy rodzice 5 i 6 – latków otrzymali pisemną informację o stopniu gotowości szkolnej
ich dzieci. Naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2017/18 podjęło 18 6-latków (jako 7-latki)
i dwoje 5-latków (jako 6-latki).

W roku szkolnym 2017/2018 głównym zadaniem do realizacji w pracy z dziećmi, według
rocznego planu pracy przedszkola było:
„ W zdrowym ciele mądrości wiele” – stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci
poprzez kształtowanie i promowanie zdrowego stylu życia ( piramida zdrowia) oraz rozwijanie
myślenia i uzdolnień matematycznych
Główne cele – zadania, realizowano przy współpracy z rodzicami i z aktywnym
udziałem całego perso nelu przedszkola.
Na zadania te nauczycielki zwracały szczególną uwagę planując i realizując zajęcia z dziećmi
dotyczące różnorodnej tematyki zawartej w planach miesięcznych, we wszystkich obszarach
edukacyjnych, w ciągu całego roku szkolnego, z wykorzystaniem wymienionych programów autorskich.
W związku z zadaniami planu rocznego, w planach miesięcznych uwzględniano ich tematykę, jak też
treści dotyczące zasad zdrowego i higienicznego stylu życia, zdrowia i jego profilaktyki, ze szczególnym
uwzględnieniem nowej piramidy zdrowia. Odzwierciedlano tę tematykę poprzez tworzenie przez dzieci
różnorodnych teatrzyków, w zabawach, piosenkach, w pracach plastyczno-konstrukcyjnych. Dzieci
chętnie uczestniczyły też w codziennych zabawach i zajęciach ruchowych
i muzyczno-ruchowych,
tanecznych oraz zajęciach dodatkowych, takich jak: logorytmika i taniec. Dzieci ze specjalnymi
wskazaniami uczestniczyły również w gimnastyce korekcyjnej. Jeśli tylko aura pozwalała, przedszkolaki
w każdej porze roku uczestniczyły w zabawach, spacerach i wycieczkach na świeżym powietrzu.
Rozwijanie myślenia i uzdolnień matematycznych, to zadanie, na które zwracano szczególną
uwagę podczas realizacji jednego z głównych zadań dydaktycznych przedszkola, jakim jest

przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. W związku z tym zadaniem, w roku szkolnym
2017/2018 przeprowadzone zostały dwie próby diagnozy gotowości szkolnej, udokumentowane
arkuszami diagnozy przedszkolnej. Pierwsza miała miejsce we wrześniu i pozwoliła na ustalenie
poziomu gotowości szkolnej w grupach starszych oraz uwzględnienie potrzeb dzieci
w organizowanych zajęciach z grupą. Na podstawie wyników diagnozy zostały wyłonione dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z którymi prowadzono dodatkowe zajęcia specjalistyczne, jak
też rozwijano szczególne uzdolnienia dzieci. W kwietniu została przeprowadzona druga próba oceny
gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich.
Programy realizowane na zajęciach, oraz zajęcia dodatkowe zawierają wszystkie treści określone w
obszarach edukacyjnych podstawy programowej oraz są odpowiedzią na potrzeby dzieci. Podstawa
programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków
i sposobów jej realizacji.
Wszyscy nauczyciele znają nową podstawę wychowania przedszkolnego, zostali przeszkoleni w tym
zakresie. Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują wszystkie zalecane warunki i sposoby realizacji
podstawy programowej: prowadzą obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci, wprowadzają elementy edukacji zdrowotnej (główne zadanie rocznego planu
pracy przedszkola), współpracują z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływania edukacyjne
i wychowawcze.
Nauczyciele właściwie zagospodarowują czas, stosują różnorodne metody i formy pracy, w tym
również metody aktywizujące, prowadzą obserwacje pedagogiczne, współpracują z rodzicami. Oferta
edukacyjna jest bardzo szeroka - przedszkole prowadzi działania logopedyczne, prozdrowotne,
proekologiczne, w ramach ppp opiekuje się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
również dziećmi zdolnymi, rozwija zdolności i zainteresowania, kształci postawy społeczne, promuje
umiejętności dzieci w środowisku lokalnym, dba o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogaca formy
współpracy z rodzicami.
W przedszkolu monitoruje się osiągnięcia wszystkich dzieci poprzez: bieżącą obserwację dzieci w
różnych sytuacjach zadaniowych, diagnozę przy użyciu arkuszy obserwacji umiejętności dzieci
skonstruowanych w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, arkuszy badania
gotowości szkolnej MAC, analizę prac i wytworów dzieci.
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego
możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Podczas monitorowania
osiągnięć dzieci podczas zajęć nauczyciele zadają pytania, proszą dzieci o wypowiadanie się, zbierają
informacje zwrotne od dzieci, stwarzają dzieciom możliwość zadawania pytań, sprawdzają w jaki
sposób dzieci wykonują zadania, dają informację zwrotną dzieciom, sprawdzają czy dzieci właściwie
rozumieją pytania, polecenia i omawiane zagadnienia, posługują się indywidualną dokumentacją
każdego dziecka.
Wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci mają wpływa na: zastosowanie zróżnicowanych form
i metod pracy, realizację odpowiedniej pracy indywidualnej w ramach udzielanej pomocy psych.-ped.,
modyfikowanie oferty przedszkola, podejmowanie współpracy ze specjalistami, umożliwienie
dzieciom rozwoju uzdolnień, zainteresowań poprzez udział w konkursach, quizach, przeglądach,
wycieczkach.
Realizuje się tu również własne rozwiązanie programowe: program własny wczesnej nauki czytania,
z wykorzystaniem metody symultaniczno- sekwencyjnej prof. J. Cieszyńskiej, pt.: „Wesołe sylabki”,
rozszerzający obszar IV, pkt 4-6 Podstawy Programowej. Realizacja tego programu daje możliwość
szybszego i przyjemnego opanowania podstaw czytania przez dzieci a tym samym podnosi stopień

przygotowania do podjęcia nauki w szkole. Wnioski z monitoringu zostały wdrożone w: modyfikację
działań edukacyjnych, indywidualizację pracy z dzieckiem, doskonalenie zawodowe nauczycieli
ukierunkowane na potrzeby dzieci.
Na rozwój wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz zainteresowań
dzieci mają wpływ wszystkie działania podejmowane przez przedszkole, które w efekcie kształtują
osiągnięcie dojrzałości szkolnej przez każde dziecko i są to:
- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci (porozumiewanie się z dorosłymi, z dziećmi, relacje
w zabawie i sytuacjach zadaniowych),
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie do
utrzymania ładu i porządku (system motywacyjny oparty na wzmocnieniach pozytywnych),
- wspomaganie rozwoju mowy dzieci (terapia logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna),
- wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (zadania rocznego planu pracy,
uczestnictwo w warsztatach, program gimnastyki korekcyjnej),
- kształcenie i rozwijanie muzykalności dzieci, integracja muzyki, słowa i ruchu (zajęcia z rytmiki, udział
w Festiwalu Piosenki Przeszklonej),
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
w codziennych sytuacjach,
- budowanie systemu wartości, kształtowanie odporności emocjonalnej, rozwijanie umiejętności
społecznych dzieci, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych (program wychowawczo-profilaktyczny),
- budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności
prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych (udział w akcjach i konkursach
plastycznych proekologicznych, „Dzień Ziemi”, zbiórka baterii, nakrętek, puszek, kasztanów, udział w
akcjach charytatywnych –Góra grosza, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, książek dla dzieci
przebywających w szpitalu),
- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej (kącik lokalny,
symbole narodowe w salach dydaktycznych, Kodeks przedszkolaka, kontrakty grupowe),
- wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie wypowiadania się poprzez muzykę,
małe formy teatralne, plastykę (udział w konkursach plastycznych, muzycznych, seanse teatralne
i kinowe, występy teatralne wokalne, recytatorskie, taneczne),
- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności
i samodzielności (indywidualne programy terapii logopedycznej, rehabilitacyjnej, korekcyjnej,
psychologicznej, IPET, wczesne wspomaganie, udział w konkursach).
Przedszkole jest dobrze wyposażone w kąciki zabaw i zajęć, pomoce dydaktyczne, urządzenia
i pomoce gimnastyczne oraz plac zabaw w ogrodzie co wpływa korzystnie na rozwój wszechstronnych
zainteresowań dzieci.
Oferta programowa realizowana w przedszkolu jest modyfikowana na podstawie wiedzy wynikającej z
diagnozy potrzeb dzieci, rodziców oraz obserwacji dyrekcji i personelu. Potwierdzają to dane uzyskane
podczas przeprowadzania badań.
Z przeprowadzonych wśród rodziców ankiet wynika, że zostali oni zapoznani z podstawą programową.
Uważają oni, iż dzieci nabywają w przedszkolu wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej. Większość rodziców uważa, że najbardziej pożądane umiejętności, jakie zdobywają
dzieci w przedszkolu związane są z nabywaniem samodzielności, adaptacji i właściwego
funkcjonowania w grupie, nabywania umiejętności społecznych oraz poznawczych pozwalających no

osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Prawie wszyscy rodzice potwierdzają, że nauczyciele rozpoznają
kompetencje i potrzeby rozwojowe dziecka oraz, iż są oni o tym informowani przez nauczycieli w różny
sposób. Wszyscy z badanych rodziców twierdzą, iż przedszkole dysponuje odpowiednią ofertą
edukacyjną, dzięki której dzieci mogą wszechstronnie rozwijać swoje kompetencje, umiejętności,
zainteresowania, zdolności.
W kwietniu wszyscy rodzice 6 – latków otrzymali pisemną informację o stopniu gotowości szkolnej ich
dzieci. Naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2018/19 podjęło 27 6-latków (jako 7-latki)
i 1 5-latek (jako 6-latek).

OSIĄGNIĘCIA

Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
współpracuje z instytucjami organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Przedszkole bierze
udział w różnych występach artystycznych, koncertach, konkursach i innych przedsięwzięciach na rzecz
środowiska lokalnego. Nasze placówka uczestniczy w wielu konkursach plastycznych o zasięgu
lokalnym oraz ogólnopolskim. Organizujemy imprezy masowe w formie festynów i pikników oraz
prowadzimy również akcje charytatywne. Ponadto wszelkie ważniejsze występy i sukcesy są utrwalane
w formie multimedialnej i udostępniane w Internecie, mediach lokalnych oraz na portalu
społecznościowym Facebook, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Podstawowym
źródłem wiedzy o wydarzeniach w placówce jest strona internetowa www.przedszkolenr2.jaworze.pl
O różnych przedsięwzięciach, sukcesach, czy konkursach rodzice dowiadują się także za
pośrednictwem gazetki informacyjnej w naszej placówce. Również lokalna prasa jest bardzo ważnym
kanałem komunikacji, a także formą promocji działań Przedszkola Nr 2 w Jaworzu.

Stan na 2018 rok

Osiągane przez dzieci a tym samym przez przedszkole sukcesy są momentami, w których
nauczyciele odczuwają satysfakcję z wykonywanego zawodu. W ostatnich miesiącach mieliśmy okazje
przeżyć kilka takich chwil, kiedy to nasze przedszkolaki odniosły sukcesy lub zaprezentowały owoce
swojej pracy podczas występów i uroczystości, kiermaszy:
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
prezentacja osiągnięć edukacyjnych wychowanków:
- zajęcia otwarte dla rodziców w ramach zajęć ogólnodydaktycznych
- zajęcia otwarte w ramach zajęć z języka angielskiego
- kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny w przedszkolu
- pomoc, zaangażowanie i inicjatywa rodziców we wszelkiego typu uroczystościach i ważnych
wydarzeniach przedszkolnych
UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNEI I LOKALNE:
- „Bal karnawałowy z Mamą i Tatą”
- Bal Karnawałowy z okazji Dnia Babci i Dziadka
- uroczystości związane z 100 rocznicą odzyskania niepodległości: udział w marszach,
uroczystościach obchodów 11 Listopada w przedszkolu i SP 2

KONKURSY:
prezentacja umiejętności wokalnych, plastycznych,
sportowych, matematycznych, czytelniczych:
- XIX Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej im. M. Papiórek w DK w Hałcnowie – I miejsce
- Przedszkolny Konkurs „POLSKA W WIERSZU I PIOSENCE”
- Konkurs Plastyczny „Kocham Cię Polsko” organizowany przez Dom Kultury w Hałcnowie
-wyróżnienie
SZEROKI WACHLARZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH PROPONOWANYCH
W RAMACH OFERTY EDUKACYJNEJ:
- dodatkowe zajęcia w placówce: tańce, logorytmika, spotkanie z teatrem:
comiesięczne teatrzyki w przedszkolu
- cykliczne zajęcia tematyczne, takie jak Dzień Dyni, zajęcia o Anglii, Dzień Św. Patryka, prace
badawcze, eksperymenty, warsztaty tematyczne, zajęcia o tematyce prozdowotnej
- wycieczki edukacyjne
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- częste wyjazdy do „Banialuki” w Bielsku-Białej
- wyjazdy do kina
AKCJE CHARYTATYWNE
ZBIÓRKI:
- zbiórka makulatury
- zbiórka kasztanów i żołędzi do Nadleśnictwa Bielsko-Biała
- zbiórka karmy dla psów i kotów dla Fundacji „Kocie Życie„ i Fundacji „Przystań Ocalenie”
- zbiórka nakrętek plastikowych dla dziecka chorego przewlekle
- zbiórka książek w ramach akcji „Podziel się książką” dla dzieci w szpitalu

Kadencja 2014 – 2018
Od kilku lat możemy się pochwalić wysokim poziomem prowadzenia zajęć z języka
angielskiego, wg własnego, wypracowanego przez prowadzącą, panią M.Ć. programu nauczania.
Niewątpliwym osiągnięciem jest również wypracowany i utrzymywany wysoki poziom przygotowania
dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z wykorzystaniem programu własnego wczesnej nauki
czytania, opartego na metodzie czytania sylabowego J. Cieszyńskiej.
Sukcesy i osiągnięcia naszych wychowanków i naszej placówki były efektem działań polegających na
podejmowaniu różnego typy aktywności dodatkowych, prócz codziennych zajęć programowych
prowadzonych z dziećmi, wśród których ważna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym,
współpraca z rodzicami. Dzięki tej współpracy możliwa była organizacja wielu konkursów, wyjazdów,
uroczystości, akcji.

KONKURSY:
prezentacja umiejętności wokalnych, plastycznych, sportowych, matematycznych, czytelniczych:
- Przedszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek – 2014r., 2015r., 2016r.
- Przedszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej – 2014-2018r.
- Przedszkolny Konkurs Recytatorski – 2015r.-2018r.
- Festiwal Kultury Przedszkolnej w Domu Kultury w Lipniku – inscenizacja wiersza J. Brzechwy „Żuk” –
I miejsce – 2016r.
- Festiwal Kultury Przedszkolnej organizowany przez IDEA EVEVNTS – 2016r.
- Konkurs plastyczny z okazji 25-lecia Gminy Jaworze pt: „Jaworze w obrazie” – 2015r.
- Konkurs „Moja książka” – 2017r.
- Konkurs plastyczny „Zwierzęta w ZOO” organizowany przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie –
2015r.
- Przedszkolny Konkurs Ekologiczny „Buliba”
- Konkurs Plastyczny „Bajkowy las” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu
- XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach” organizowany przez Gminny
Ośrodek kultury w Świnnej – wyróżnienie
SZEROKI WACHLARZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH PROPONOWANYCH
W RAMACH OFERTY EDUKACYJNEJ:
- projekt unijny „Efektywna edukacja w Jaworzu” – 2015r.
- dodatkowe zajęcia w placówce: tańce, logorytmika, spotkanie z teatrem:
teatrzyki w przedszkolu – 2014r.-2018r.
- zajęcia dla dzieci zdolnych – 2014r. -2018r.
- cykliczne zajęcia tematyczne, takie jak Dzień Sportu, Dzień Dyni, zajęcia o Anglii, Dzień Św. Patryka,
prace badawcze, eksperymenty – 2014r.-2018r.

UROCZYSTOŚCI o charakterze masowym:
- „Piknik Rodzinny” z okazji Dnia Mamy i Taty 2014r., 2015r., 2017r.
- Bal Karnawałowy z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Bal Karnawałowy dzieci z rodzicami
AKCJE CHARYTATYWNE
ZBIÓRKI:
- zbiórka makulatury – 2014-2018r.
- zbiórka kasztanów i żołędzi do Nadleśnictwa Bielsko-Biała – 2014-2018r.
- zbiórka karmy dla psów i kotów dla Fundacji „Kocie Życie„ i Fundacji „Przystań Ocalenie”- 2015r.
- zbiórka karmy dla psów z Fundacji „SOS” z Częstochowy
- zbiórka karmy dla psów i kotów dla Stowarzyszenia „Dla braci mniejszych” z B-B – 2014r.
- zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka „Góra Grosza”2015r., 2016r.
- zbiórka nakrętek plastikowych – 2014-2018r.
- zbiórka zużytych baterii – 2014r, 2015r.

CERTYFIKATY, DYPLOMY, PODZIĘKOWANIA:

Stan na 2018 rok
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci
wiedzy na temat budowy człowieka oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych wydanym przez ABC
Gniezno
- dyplom i podziękowanie za udział w XIX Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej im. M. Papiórek
w Domu Kultury w Hałcnowie - puchar za I miejsce
- podziękowania za zbiórkę karmy z „Przystań Ocalenie” z Ćwiklic
- dyplom za udział w konkursie plastycznym „Śląskie bez smogu”
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci
wiedzy na temat życia zwierząt egzotycznych
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie, którego celem jest kształtowanie prawidłowej
mowy dzieci
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie, którego celem jest przybliżanie dzieciom świąt
nietypowych podczas zajęć w przedszkolu

Kadencja 2014-2018

- podziękowanie za przeprowadzoną Akcję „Góra Grosza”- 2015r., 2016r.
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo przedszkola w projekcie , którego celem jest kultywowanie
tradycji świątecznych wśród dzieci – 2015r.
- dyplom za udział w konkursie „Bajkowy las” – 2015r.
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo przedszkola w projekcie , którego celem jest poszerzanie
wśród dzieci na temat pór roku – 2015r.
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo przedszkola w projekcie , którego celem jest poszerzanie
wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych oraz uświadamianie
znaczenia aktywności fizycznej – 2016r.
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie „Dodaj Język polski do ulubionych” – 2014r
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie logopedycznym Wyd. Daxen „Dbamy o Polski
Język” – 2015r.
- potwierdzający uczestnictwo przedszkola w projekcie , którego celem jest szerzenie wśród dzieci
wiedzy na temat zawodów – 2014r.
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo przedszkola w projekcie , którego celem jest szerzenie wśród
dzieci świadomości certyfikat ekologicznej, poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz
kształtowanie postaw proekologicznych – 2015r.
- podziękowania z udział w Konkursie plastycznym „Wakacje w ZOO” organizowanym przez Śląski
Ogród Zoologiczny w Chorzowie

- podziękowania za zbiórkę karmy z „Przystań Ocalenie” z Ćwiklic – 2015r., 2017r.
- dyplom za udział w konkursie ekologicznym „Buliba” – 2015r.
- podziękowania dla przedszkola od „Fundacji „SOS” z Częstochowy za zbiórkę karmy
- podziękowania za zbiórkę karmy z Fundacji „Kocie życie” z Wrocławia – 2013r.
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie „Edukacja , promocja i profilaktyka w kierunku
zdrowia jamy ustnej” – 2016r.
- certyfikat potwierdzający nadanie tytułu KUBUSIOWI PRZYJACILE NATURY w IX edycji programu –
2016r.
- dyplom za uczestnictwo w Festiwalu Kultury Przedszkolnej organizowany przez IDEA EVEVNTS –
I miejsce – 2016r.
- podziękowanie z zbiórkę karmy dla psów i kotów dla Stowarzyszenia „Dla braci mniejszych” – 2014r.
- dyplom za udział w XXIV konkursie plastycznym „Mieszkam w Beskidach” – wyróżnienie
- certyfikat PLACÓWKI PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekologii
- certyfikat placówki dbającej o zdrowie i kondycję dzieci

PROBLEMY

Stan na 2018 rok
- W związku ze stale rosnącą liczbą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w różnych obszarach rozwoju i koniecznością organizacji dla nich zajęć specjalistycznych
w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pojawiają się coraz większe
problemy ze znalezieniem specjalistów do prowadzenie w/w zajęć. Wynikają one ze
zmieniających się ciągle przepisów prawa oraz koniecznością zatrudnienia specjalistów na
mały ułamek etatu, co nie jest dla nich korzystne.
- Kolejnym problemem związanym z tym zagadnieniem jest brak pomieszczeń do prowadzenia
dodatkowych, specjalistycznych zajęć z dziećmi.
- Ciągle pojawiają się problemy związane z budynkiem przedszkolnym, wynikające z jego
wieku. Ostatnio pojawił się kolejny, ważny, związany z bezpieczeństwem - konieczność
wymiany instalacji elektrycznej w całym budynku.
- W związku z narastającym ruchem ulicznym na ul. Wapienickiej, graniczącej z działką
przedszkola od strony wejścia na posesję, zwiększa się sygnalizowany od kilku lat problem
konieczności podniesienia poziomu bezpieczeństwa wokół działki przedszkola – na drodze
dotarcia do i z przedszkola.
- Problemem mocno odczuwanym przez dzieci i nauczycieli z Sali nr 2 na parterze (średniaki)
jest konieczność wykorzystywania tego pomieszczenia jako jadalni, w której jedzą obiad
dodatkowo 2 grupy starszaków z sal na piętrze. Wymusza to dla grupy średniaków codzienne
opuszanie swojej sali, „wędrówkę” po salach starszaków na piętrze i utrudnia prowadzenie
zajęć popołudniowych.

Kadencja 2014 – 2018

W ostatnich latach narastały problemy związane z budynkiem przedszkolnym, wynikające
z wieku budynku. Polegały one na ciągłym dostosowywaniu go do zmieniających się, aktualnie
obowiązujących standardów i przepisów, co wymuszało częste przeprowadzanie remontów i
modernizacji budynku. Prace te dotyczyły zarówno pomieszczeń dydaktycznych jak też
pomieszczeń zaplecza.

INFRASTRUKTURA

Budynek przedszkola znajduje się w Jaworzu, przy ul. Wapienickiej 74, otoczony jest
ogrodem, w którym od strony wschodniej i zachodniej urządzone są place zabaw. Wejście na działkę
przedszkola znajduje się od strony południowej, bezpośrednio z ul. Wapienickiej.
Przedszkole znajduje się w budynku 2–piętrowym, podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym –
strych, dostępnym przez wewnętrzna klatkę schodową.
Zestawienie powierzchni użytkowych ważniejszych pomieszczeń w budynku:
PIWNICE:
Kuchnia: 22,34 m2, zmywalnia: 14,44 m2, szatnia: 27,60 m2, magazyn: 11,37 m2, kotłownia: 39,27 m2.
PARTER:
Sala zabaw: 57,45 m2, sala zabaw: 40,50 m2, kancelaria: 14,84 m2, szatnia: 31,02 m2, łazienka: 8,07 m2,
łazienka: 4,93 m2.
PIĘTRO:
Sala zabaw: 42,79 m2, sala zabaw: 41,13 m2, gabinet: 12,75 m2, łazienki: 5,17 m2.

Stan na 2018 rok
W związku z sygnalizowanym wcześniej problemem związanym ze starym budynkiem
przedszkola, istnieje pilna konieczność wymiany starej instalacji elektrycznej w całym budynku
i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów. Widoczna jest też potrzeba remontu/wymiany
ogrodzenia od strony ul. Wapienickiej i Średniej.

Kadencja 2014 – 2018
W kadencji 2014 – 2018 zostały wykonane następujące prace związane
z modernizacją budynku:
- Montaż bramy przesuwnej i furtki z samozamykaczem
- Rozbudowa i dostosowanie sanitariatów do użytkowania przez dzieci na piętrze budynku
- Montaż nowoczesnego, grawitacyjnego systemu oddymiania i instalacji sygnalizacji pożarowej,
w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p/poż.
- Montaż tablicy interaktywnej w sali zajęć oraz sukcesywne modernizowanie poszczególnych sal
zabaw.
- Sukcesywne modernizowanie kuchni i pomieszczeń zaplecza
- Modernizacja kotłowni CO
- Modernizacja/doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym

Załącznik Nr 6.3.

Raport o stanie Gminy Jaworze
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu

Dane do raportu o stanie Gminy Jaworze
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu

1. Polityka edukacyjna i oświatowa w gminie
Szkoła nr 1 jest największą placówką oświatową w gminie, w której w roku szkolnym
2018/2019 uczy się 418 uczniów w 20 oddziałach. Od następnego roku szkolnego na
skutek przeniesienia części uczniów do SP nr 2, ilość oddziałów zmniejszy się do 19.
Tak duża ilość oddziałów powoduje, że klasy I-III uczą się na dwie zmiany, a
utrzymanie jednozmianowości w klasach IV-VIII wymaga ciągłego korzystania z
dodatkowej sali lekcyjnej w budynku „Pod Goruszką”. Dodatkowym obciążeniem dla
nas jest fakt, że od dwóch lat jedną z sal lekcyjnych odstępujemy Przedszkolu nr 1 na
grupę zerówkową.
W szkole funkcjonuje stołówka, która wydaje dziennie około 330 obiadów i 40
śniadań. Posiłki są przygotowywane na miejscu w dobrze wyposażonej kuchni przez
personel szkoły. Bardzo prężnie działa też wypożyczalnia oraz biblioteka
multimedialna.

2. Diagnoza, prognoza, działania
Uczniowie naszej szkoły są w 90 % są uczniami naszego obwodu szkolnego, pozostali
to uczniowie sąsiednich miejscowości Jasienicy, Świętoszówki, Bierów,
Międzyrzecza oraz Bielska. Zainteresowanie zapisem do naszej szkoły uczniów spoza
obwodu jest duże, niestety często ze względu na brak miejsc w klasie, jest to
niemożliwe i rekrutacja się nie odbywa.
W najbliższych latach szkolnych nie przewidujemy, aby ilość oddziałów klasowych
miała znacznie się zmniejszyć, nie istnieje więc poważny problem, że nauczyciele
naszej placówki nie znajdą zatrudnienia (szczególnie że kilku nauczycieli ze względu
na wiek emerytalny planuje przejście na emeryturę.)
W związku z zmianą struktury szkoły po reformie, od tego roku szkolnego
dostosowujemy szkołę do pracy z uczniami klas 7 i 8. W związku z tym powstała w
tym roku klasopracownia fizyko- chemiczna; w przyszłym roku szkolnym planujemy
utworzenie klasopracowni biologicznej. Doposażenie tych sal odbywa się dzięki,
między innymi zaplanowanym w budżecie szkoły wydatkom oraz dodatkowym
środkom, które udało się pozyskać z programów MEN na doposażenie szkół (w
przypadku przekształcania się szkół podstawowych 1-6 w szkoły 1-8).
W związku z tym, że w szkole bardzo duży nacisk kładziemy także na rozwój
fizyczny naszych uczniów, bardzo prężnie działają koła sportowe. Bardzo dużym
wsparciem w tym względzie jest dla nas możliwość korzystania z hali sportowej,
zajęcia na tak nowoczesnym obiekcie pozwalają na jeszcze lepsze wykorzystanie
potencjału uczniów i nauczycieli. Dzięki temu Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w
rywalizacji sportowej na szczeblu powiatu, województwa, a nawet kraju. W związku z

sugestiami kadry nauczycielskiej oraz rodziców będziemy chcieli zwrócić się o
możliwość utworzenia w przyszłości klasy usportowionej.

3. Osiągnięcia
Ostatni sprawdzian szóstoklasistów odbył się w naszej szkole w roku szkolnym
2015/2016; wyniki sprawdzianów corocznie stawiały nas w czołówce dzięki średnim
wynikom wyższym niż średnia kraju, województwa, powiatu, czy samego BielskaBiałej. Do roku 2017 aktywnie uczestniczyliśmy w konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla uczniów klas szóstych szkół
podstawowych; po reformie i zmianie struktury szkół konkursy te stały się
konkursami dla uczniów starszych.
2014
- konkurs interdyscyplinarny – 2 finalistów w konk. mat.-przyr.
- międzynarodowy Konkurs Biblijny „Jonasz” – pięciu laureatów,
- ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Foks” – trzy bdb
- międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – sześć wyróżnień,
- powiatowy konkurs „Człowiek a środowisko” – 3 osoby nagrodzone
-zespół muzyczny „Sinfonietta” zajął I m-ce w Przeglądzie Amatorskich Grup Art. SAGA
Osiągnięcia w sporcie:
- sztafeta szwedzka - powiat– dziewczęta 2 miejsce, chłopcy – 3 miejsce,
- sztafetowe biegi przełajowe – powiat - dziewczęta 2 miejsce,
- czwórbój lekkoatletyczny – powiat – chłopcy – 3 miejsce,
- Mini Piłka kosz. – powiat – dz, ch - 3 miejsce,
- szachy – powiat – 8 m-ce
- Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne – 1 uczeń – awans do Mistrzostw Polski
2015
Osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych:
- międzynarodowy Konkurs Biblijny „Jonasz” – jedno I m-ce, czterech laureatów
- międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – sześć wyróżnień,

- Przegląd Amatorskich Grup Artystycznych Saga 2015 - zespół muzyczny „Sinfonietta” otrzymał
„Grand Prix”.
Osiągnięcia w sporcie:
dziewczęta :
- sztafeta szwedzka – powiat – I m-ce; rejon – I m-ce, województwo – II m-ce
- mini piłka kosz. – powiat – II miejsce,
- sztafetowe biegi przełajowe – powiat - dziewczęta I miejsce, rejon - I miejsce, województwo – IV m- czwórbój lekkoatletyczny – powiat – I miejsce, województwo – IV m-ce chłopcy :
- mini piłka kosz. – powiat – IV miejsce,
- czwórbój lekkoatletyczny – powiat – V miejsce,
- sztafeta szwedzka – powiat – III m-ce
- szachy – powiat –II m-ce, rejon – II m-ce
- Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne – Jan Wójcik – awans do Mistrzostw Polski
W klasyfikacji sportowej Szkół Powiatu Bielskiego nasza placówka zajęła II miejsce.
2016
Osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych:
- międzynarodowy Konkurs Biblijny „Jonasz” – 4 laureatów,
- międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – 11 wyróżnień,
- XXVI Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – 3 m-ce - 1 osoba
- wojewódzki konkurs przedmiotowy z jęz. polskiego – 1 laureat
Osiągnięcia w sporcie:
dziewczęta:
- mini piłka kosz. – powiat – IV miejsce,
- sztafetowe biegi przełajowe – II miejsce,
- czwórbój lekkoatletyczny – powiat – III miejsce,
chłopcy:
- mini piłka kosz. – powiat – III miejsce,
- Sportgeneracja – 850 uczestników – bieg sztafetowy 12 x 200 m finał – człopcy I m-ce, dziewczęta
II m-ce – reprezentanci szkoły zakwalifikowali się do zawodów ogólnopolskich

- „Czwartki lekkoatletyczne” – VI m-ce w klasyfikacji ogólnopolskiej ( 12 medali w tym 5 złotych) –
czterech uczniów zakwalifikowało się do zawodów ogólnopolskich
2017
Osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych:
- udział zespołu instrumentalnego Sinfonietta Saga 2017 – I m-ce
- międzynarodowy Konkurs Biblijny „Jonasz” – 1 laureat, dodatkowo I m-ce w konkursie
recytatorskim towarzyszącym konkursowi „Jonasz”
- międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – 2 wyniki bardzo dobre, 16 wyróżnień,
- wojewódzki konkurs przedmiotowy z jęz. polskiego – 1 finalistka
- wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki – 1 finalista
- VIII Wojewódzki Konkurs na małą Formę Teatralną „Proforma” – III m-ce
- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowany przez Książnicę Beskidzką – I m-ce
- X Powiatowy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym – I m-ce
Osiągnięcia w sporcie:
dziewczęta:
- mini piłka kosz. – powiat – IV miejsce,
- sztafetowe biegi przełajowe – powiat - I miejsce,
- czwórbój lekkoatletyczny – powiat – IV miejsce,
chłopcy:
- mini piłka kosz. – powiat – II miejsce,
- czwórbój lekkoatletyczny – powiat – III miejsce,
- sztafetowe biegi przełajowe – powiat – III miejsce,
- Sportgeneracja – drużyna mieszana - I m-ce – 11 m-ce w Polsce,
- „Czwartki lekkoatletyczne” – I m-ce ( 18 medali w tym 6 złotych) – czterech uczniów
zakwalifikowało się na Mistrzostwa Polski
2018
Osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych:
- międzynarodowy Konkurs Biblijny „Jonasz” – czterech finalistów, jeden laureat,
- międzynarodowy konkurs plastyczny „Mieszkam w Beskidach” – II m-ce oraz dwa wyróżnienia
- ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Foks” – jedna bdb

- międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – siedem wyróżnień,
- powiatowy konkurs „Człowiek a środowisko” – 1 m-ce
- rejonowy konkurs histor. (KO Katowice) „Tak budziła się niepodległość w mojej miejscowości”–
film – I i III m-ce
Nasz zespół muzyczny „Sinfonietta” zajął I m-ce w Przeglądzie Amatorskich Grup Artystycznych
Saga 2018.
Osiągnięcia w sporcie:








1 miejsce w Mistrzostwach Śląska w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców
9 miejsce w Mistrzostwach Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców w
Garczynie
3 miejsce w klasyfikacji rywalizacji sportowej w Powiecie Bielskim
1 miejsce w Mistrzostwach Rejonu Bielskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych
chłopców
3 miejsce w Mistrzostwach Rejonu Bielskiego w 4 boju lekkoatletycznym chłopców
3 miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bielskiego w sztafetowych biegach przełajowych
dziewcząt
Czwartki lekkoatletyczne – odbyło się 8 spotkań lekkoatletycznych w tym finał miejski.
Każdorazowo w zawodach startowało 20-40 osób z klas 2-6, zdobywając wiele medali. 7
naszych uczniów została zakwalifikowana na Mistrzostwa Polski 16-18.06.2018 w Łodzi –
najlepszym wynikiem jest 6 miejsce w biegu na 1000m

4. Problemy
Problemem jest niewątpliwie ograniczona ilość sal lekcyjnych, które trzeba
dostosować do pracy z uczniami najmłodszymi i najstarszymi. Zajęcia lekcyjne
kończą się późno, problemem jest organizacja zajęć dodatkowych (kół, zajęć
wyrównawczych) oraz zajęć specjalistycznych w przypadku uczniów z orzeczeniami.
Szansa uzyskania dodatkowych sal lekcyjnych, w przypadku gdy przedszkole
przeniesie się do nowego budynku, na pewno bardzo ułatwi organizację pracy szkoły i
spowoduje, że plan lekcji dla ucznia będzie bardziej przyjazny z punktu widzenia
higieny pracy. Ewentualne zlikwidowanie dwuzmianowości w klasach I-III i
niedopuszczenie do dwuzmianowości w klasach IV-VIII jest naszym celem
nadrzędnym .
Pozyskanie nauczycieli do prowadzenia zajęć specjalistycznych w przypadku uczniów
z orzeczeniami nastręcza często wielu problemów, dlatego też w miarę możliwości
kierujemy naszych nauczycieli na studia podyplomowe w celu zdobywania nowych
kwalifikacji. Z zestawień Pomocy Pedagogiczno- Psychologicznej, wynika że
2014
Uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami :
- wyrównawczymi – 175 uczniów,
- rewalidacyjnymi – 2 uczniów,

- korekcyjno-kompensacyjnymi – 13 uczniów,
- gimnastyki korekcyjnej – 74 uczniów,
- terapią logopedyczną – 25 uczniów.
W sprawach bezpieczeństwa przeprowadzono spotkania dla uczniów klas I nt. „Bezpieczna
droga do domu i szkoły” . Odbyły się warsztaty profilaktyczne: ”Odpowiedzialność karna nieletnich”–
kl VI; „Przemoc rówieśnicza” – kl. V; „Bezpieczeństwo w sieci” - kl. IV .

Zorganizowano również spotkanie psychologa z rodzicami nt. problematyki zdrowia
psychicznego dzieci i umiejętności budowania właściwych relacji rodzinnych. Przez cały rok
szkolny realizowano program „Spójrz inaczej”.
W miarę potrzeb prowadzone były spotkania klas z higienistką szkolną nt. m.in. higieny osobistej i
higieny wieku dojrzewania, racjonalnego odżywiania, profilaktyki uzależnień, radzenia sobie ze
stresem.
2015
Uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami :
- dydaktyczno-wyrównawczymi – 131 uczniów,
- rewalidacyjnymi – 4 uczniów,
- korekcyjno-kompensacyjnymi – 20 uczniów,
- socjoterapeutycznymi - 6
- gimnastyki korekcyjnej – 63 uczniów,
- terapią logopedyczną – 45 uczniów.
W sprawach bezpieczeństwa przeprowadzono spotkania dla uczniów klas I nt. „Bezpieczna droga do
domu i szkoły”. Uczniowie klas czwartych spotkali się z policjantem na omówieniu zasad
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – karta rowerowa.
Odbyły się warsztaty profilaktyczne:
- „Przemoc domowa” – kl. V;
- zajęcia z cyberprzemocy „Owieczki w sieci” – kl IV i VI
- warsztaty dla kl. IV – VI „Bezpieczeństwo ucznia w sieci”
- „Przemoc i agresja. Środki odurzające i psychotropowe – dopalacze” – kl. V
Zorganizowano również spotkanie psychologa z rodzicami dotyczące przemocy domowej i
„niebieskiej karty” oraz technik uczenia się. W ramach Szkolnych Dni Promujących Zdrowie –
Innowacji Zdrowotno-Ekologicznej przeprowadzono akcję „Przeciwdziałamy hałasowi”.
Zorganizowano również „Tydzień Savoir vivre”

2016
Uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami :
- dydaktyczno-wyrównawczymi – 147 uczniów,
- rewalidacyjnymi – 7 uczniów,
- korekcyjno-kompensacyjnymi – 22 uczniów,
- socjoterapeutycznymi – 3 uczniów,
- inne terapeutyczne – 17 uczniów
- gimnastyki korekcyjnej – 63 uczniów,
- terapią logopedyczną – 49 uczniów.
W sprawach bezpieczeństwa przeprowadzono spotkania dla uczniów klas I nt. „Bezpieczna droga do
domu i szkoły”.
Uczniowie klas czwartych spotkali się z policjantem na omówieniu zasad bezpiecznego poruszania się
w ruchu drogowym – karta rowerowa.
Ponadto zorganizowano wiele innych spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień, asertywności,
problematyki zdrowia psychicznego itp. Zorganizowano również spotkanie psychologa i psychiatry
z rodzicami dotyczące przemocy domowej i „niebieskiej karty” oraz technik uczenia się.
Projekty i programy realizowane w szkole:
- Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie : przystąpienie do projektu stanowi dla nas podjęcie
nowych zadań w celu poprawienia zdrowia uczniów, ich kondycji fizycznej i promocji zdrowego stylu
życia. Od wielu lat prowadzimy w tym zakresie działania prozdrowotne i na rzecz podniesienia
kondycji fizycznej. Od trzech lat realizujemy innowację pedagogiczną ,,ABC zdrowego stylu życia”
oraz program „Ćwiczyć każdy może” (obszar I – siatkówka, koszykówka; obszar II – aerobik,
polonez; obszar VI – pierwsza pomoc przedmedyczna) .
- Szkolny Program Aktywnej Współpracy w naszej szkole działa od września 2014, realizowany
nadal - wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz
przedstawicielami innych środowisk poprzez opracowanie, upowszechnienie oraz wcielenie
nowatorskich rozwiązań.
- Innowacja BON TON - w trosce o poprawę wychowania, kultury osobistej, współżycia,
poszanowania innych podjęto działania, które mają na celu wyrobienie u uczniów i stosowanie w
życiu codziennym zasad kulturalnego zachowania.

2017
Uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami :
- dydaktyczno-wyrównawczymi – 91 uczniów,
- rewalidacyjnymi – 4 uczniów,

- korekcyjno-kompensacyjnymi – 24 uczniów,
- inne terapeutyczne – 73 uczniów
- terapią logopedyczną – 40 uczniów.
W sprawach bezpieczeństwa przeprowadzono spotkania dla uczniów klas I nt. „Bezpieczna droga do
domu i szkoły”.
Uczniowie klas czwartych spotkali się z policjantem na omówieniu zasad bezpiecznego poruszania się
w ruchu drogowym – karta rowerowa.
Projekty i programy realizowane w szkole:
- Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie : otrzymaliśmy certyfikat udziału w projekcie,
podejmujemy różne zadania w celu poprawienia zdrowia uczniów, ich kondycji fizycznej i promocji
zdrowego stylu życia. Od wielu lat prowadzimy w tym zakresie działania prozdrowotne i na rzecz
podniesienia kondycji fizycznej. Od trzech lat realizujemy innowację pedagogiczną ,,ABC zdrowego
stylu życia” oraz program „Ćwiczyć każdy może” (obszar I – siatkówka, koszykówka; obszar II –
aerobik, polonez; obszar VI – pierwsza pomoc przedmedyczna) .
2018
Uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami :
- wyrównawczymi – 91 uczniów,
- rewalidacyjnymi – 6 uczniów,
- korekcyjno-kompensacyjnymi – 38 uczniów,
- socjoterapeutyczne – 1 uczeń
- gimnastyki korekcyjnej – 60 uczniów,
- terapią logopedyczną – 22 uczniów.
Zorganizowano również spotkanie psychologa z rodzicami nt. pracy z uczniem zagrożonym niedost.

5. Rekomendacje


Dokończenie prac remontowych: kolejne etapy wymiany instalacji
elektrycznej (sala gimnastyczna, jadalnia, poziom przyziemia, pozostałe sale
lekcyjne); dokończenie remontu kotłowni (wylewka); wymiana okien
aluminiowych na plastikowe; położenie bruku na utwardzonym placu
gospodarczym w celu powiększenia parkingu; wymiana barierek na klatce
schodowej przy wejściu głównym; prace nad osuszeniem ścian; wymiana
drzwi do jadalni , drzwi wahadłowych przy wejściu głównym, drzwi na klatkę
schodową boczną (obok sali gimnastycznej)





Wspieranie innowacji wdrażanych oraz utrzymanie i rozszerzenie oferty zajęć
pozalekcyjnych (koła zainteresowań dla uczniów klas starszych; koło
instrumentalne, wokalne, sportowe, taneczne, regionalne, teatralne, szachowe)
Dalsze doposażenie klasopracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej; zakup
stołów i krzeseł dla uczniów najstarszych

6. Infrastruktura
Szkoła dysponuje budynkiem, w którym mieści się :
 13 dużych sal lekcyjnych ( jedna wykorzystywana przez P1),
 sala informatyczna,
 dwie małe sale do zajęć grupowych,
 sala gimnastyczna,
 mała salka do gimnastyki korekcyjnej,
 biblioteka multimedialna,
 wypożyczalnia książek
 gabinet pedagoga, psychologa,
 świetlica.
 Stołówka

Obok szkoły znajduje się kompleks boisk oraz plac zabaw. Niewielki parking niestety
nie jest wystarczający na potrzeby około 70 pracowników szkoły i przedszkola.
Szczegółowy opis infrastruktury znajduje się w załączniku nr 1.

Załącznik Nr 6.4.

Raport o stanie Gminy Jaworze
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Gen. br. Stanisława Maczka w Jaworzu

Dane do raportu o stanie Gminy Jaworze
Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu

1. Polityka edukacyjna i oświatowa w gminie
SP2 to mniejszych rozmiarów szkoła obejmująca swym obwodem obszar na
granicy z miastem Bielsko-Biała. W chwili obecnej, po reformie, planowana jest z
myślą o organizacji pełnej struktury klas 1-8. Specyfikę placówki stanowi sąsiedztwo
dwóch ważnych obiektów gminnych- hali sportowej i Muzeum FiFMiŚ, przez co
gmina w sposób szczególny wspiera realizację w szkole zajęć związanych z tymi
placówkami (innowacja pedagogiczna - przewodnicy w muzeum, Liga Morska i
Rzeczna, plan utworzenia oddziału usportowionego).
Szkołą kieruje dyrektor (bez stanowiska wicedyrektora, jedynie z funkcją po
dyr.). Funkcjonuje stołówka, w której posiłki przygotowują na miejscu osoby
zatrudnione na etacie. Ponadto zorganizowane są: biblioteka i świetlica. Wspiera się
samorządność poprzez włączenie młodzieży w działalność MRG oraz organizowaną
przez wójta Grę o tron, w czasie której młodzież poznaje specyfikę pracy UG Jaworze.
2. Diagnoza, prognoza, działania
Ze względu na bliskie sąsiedztwo Bielska-Białej do szkoły zapisuje się spora
ilość uczniów spoza rejonu, którymi uzupełnia się skład poszczególnych roczników
klas. Docelowo jednak tylko niektóre roczniki mogą mieć dwa oddziały na danym
poziomie (np. dwie klasy pierwsze) ze względu na rozmiar szkoły. W okresie
przejściowym (pomiędzy gimnazjum a pełną szkołą podstawową)
Ze względu na nowo otwartą w 2018 roku halę sportową planuje się
utworzenie oddziału usportowionego. Organizacja trzech lekcji wf równocześnie
znacznie wpłynęła na poprawę organizacji zajęć uczniów w tygodniu.
W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby uczniów posiadających
orzeczenia o kształceniu specjalnym. Szkoła nie ma wpływu na decyzję rodziców w
tej kwestii, stąd koszty realizacji takich orzeczeń wpływają na wzrost zatrudnienia
nauczycieli – specjalistów i organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych.
Podobnie ma się sprawa z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego, które
generują dodatkowe koszty a szkoła pozostaje bez wpływu na ich ilość w danych
okresach.
W najbliższym czasie przewiduje się zmiany w strukturze zatrudnienia
pracowników dydaktycznych, jednak zapewnia się o zatrudnianiu ich w pierwszej
kolejności w SP1 tak, aby zminimalizować koszty związane z ewentualnymi
zwolnieniami.
Bardzo istotnym wsparciem okazało się utworzenie połowy etatu psychologa w
szkole ze względu na nasilające się trudności i problemy uczniów w tej kwestii.
Dzięki wsparciu psychologa szkoła znacznie sprawniej może reagować na pojawiające
się sytuacje kryzysowe.

3. Osiągnięcia
 Do najważniejszych osiągnięć zaliczamy zdobyte przez uczniów tytuły
laureatów i finalistów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
organizowanych przez ŚKO (które dają uczniom zwolnienie z poszczególnych
części egzaminu oraz dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych); szkoła corocznie wykazuje
sukcesy w tej dziedzinie
2014; 1 laureat z j.polskiego
2015; 2 laureatów (j.polski, matematyka)
2016; 2 laureatów (historia i biologia)
2017; 1 finalista (matematyka)
2018; 2 laureatów (historia, geografia), 3 finalistów (geografia, j.polski)
 Pozostałe sukcesy w konkursach i zawodach raportuje się w corocznym
raporcie o stanie realizacji zadań oświatowych; jest ich łącznie ok. 20 każdego
roku
4. Problemy
 dydaktyczne: brak (szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w egzaminach
zewnętrznych powyżej średniej Bielska - Białej)
 wychowawcze: jednostkowe (na bieżąco rozwiązywane z GOPSem,
dzielnicowym, Policyjną Izbą Dziecka, Sądem Rodzinnym w Bielsku –
Białej); nie odnotowano poważnych zdarzeń zw. np. z narkomanią
 kadrowe: brak (nauczyciele aktywnie dokształcają się i rozszerzają swoje
kwalifikacje przez co stają się pracownikami o większej skali możliwości w
odniesieniu do przydziału zajęć)
 organizacyjne: od lat problemem w szkole jest organizacja pracy palaczy w
sezonie grzewczym; w okresie dużych spadków temperatury konieczne jest
ciągłe działanie pieców, co niejednokrotnie nie jest możliwe np. w niedziele
 bazowe: mała sala gimnastyczna, w której nie było możliwości realizacji zajęć
w całych oddziałach (problem rozwiązany); przestarzała infrastruktura,
konieczność gruntownych remontów pomieszczeń szkolnych – sal
dydaktycznych, toalet, korytarzy (na bieżąco i w pełnym zakresie realizowane
zgodnie z zaleceniami PPIS)
5. Rekomendacje
 wsparcie inicjatyw związanych z innowacyjnością i ofertą zajęć
pozalekcyjnych (taniec, sport, zaj. rozwijające zainteresowania)
 dokończenie prac remontowych w budynku (posadzka na korytarzach,
schody, drzwi zewnętrzne na boisko), wymiana oświetlenia na
ekonomiczne ledowe, zaprojektowanie przejścia do hali sportowej (np.
zadaszenia)
 dostosowanie pomieszczeń do przyjęcia uczniów klas młodszych
(zakupy mebli, pomocy dydaktycznych, książek itp.)




budowa miejsca zabaw dla dzieci młodszych
wymiana źródła ogrzewania (aktualnie przestarzały piec c.o. na węgiel)

6. Infrastruktura
Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową (9 sal do zajęć
pełnowymiarowych, 2 sale do zajęć w grupach, sala gimnastyczna, 3 sektory hali
sportowej); ponadto w szkole znajduje się kuchnia i stołówka, świetlica, biblioteka,
gabinety pedagoga, psychologa i higienistki szkolnej, sekretariat.
Przy budynku znajduje się duży parking, który w większości pokrywa
zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla pracowników i rodziców.
Boisko Orlik i rozbieg z piaskownicą do skoku w dal w znaczny sposób
przyczyniają się do atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego.

ANEKS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIĘDZYNARODOWEGO SZKOLNEGO KOŁA LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ
2014 – 2018
Działalność MSKLMiR realizowana była wielopłaszczyznowo. Uczniowie zainteresowani
tematyką marynistyczną uczęszczali na zajęcia, w trakcie których rozwijali swoje
zainteresowania i umiejętności w zakresie żeglarstwa, marynistyki, sozologii. Między innymi:













przygotowywali prezentacje multimedialne;
analizowali wybrane materiały (książki, ulotki, plakaty, gazety) zebrane przez
opiekuna w trakcie wyjazdów ligowych;
przygotowywali prace plastyczne;
przygotowywali opracowania na wybrane tematy w formie papierowej;
przygotowywali gazetki tematyczne;
uczestniczyli w konkursach wiedzy o morzu na etapie szkolnym oraz ogólnopolskim;
uczestniczyli w konkursach plastycznych na etapie szkolnym oraz ogólnopolskim;
uczestniczyli w licznych wyjazdach szkoleniowych nad morza, rzeki, warsztatach
ekologiczno-żeglarskich, Zlotach Jungów;
doskonalili umiejętność pływania;
uczestniczyli w korowodzie dożynkowym w Jaworzu;
współtworzyli coroczne sprawozdania z działalności koła w formie prezentacji
multimedialnych na ogólnopolski konkurs „Młodzież na Morzu”;
uczestniczyli w konkursach ogólnopolskich „Młodzież na Morzu” w kategorii ‘Na
najlepiej pracujące Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej”.

Realizowane zagadnienia do konkursu były następujące:
 Kąciki morskie, stałe ekspozycje;
 Wystawy prac plastycznych, albumów, kronik;
 Spotkania z ciekawymi ludźmi morza;
 Szkolenia żeglarskie, ratownictwa wodnego, inne;
 Nauka pływania;
 Wycieczki turystyczno-krajoznawcze nad rzeki, morza, jeziora;
 Popularyzowanie tradycji Marynarki Wojennej i Polski na morzu
 Popularyzowanie obchodów Zaslubin Polski z Morzem
 Popularyzowanie wiedzy o szkolnictwie morskim i szkolnych żaglowcach;
 Popularyzowanie sylwetek ludzi morza;
 Popularyzowanie wiedzy o Lidze Morskiej i Rzecznej;
 Działalność wydawnicza, gazetki, informatory, plakaty, itp;
 Popularyzowanie wiedzy o potrzebie ochrony środowiska morskiego oraz
wodnego;
 Współpraca z instytucjami i innymi kołami.

Członkowie oraz sympatycy SKLMiR uczestniczyli w licznych wyjazdach, szkoleniach,
zajęciach. Były to min.:












rejs szkoleniowy ORP „Iskra”;
wyjazd szkoleniowy do Trójmiasta, Zakopanego;
ogólnopolskie finały konkursu ‘Wiedzy o Morzu” w Szczecinie;
podsumowanie konkursu „Młodzież na Morzu” - rozdanie dyplomów i nagród
w Szczecinie;
Zlot Jungów – młodzieży zrzeszonej w szkolnych kołach LMiR w Kołobrzegu;
szkolenie żeglarskie w Zarzeczu, Jaworzu;
zajęcia terenowe/ligowe na terenie „Dream Parku” w Ochabach;
doskonalenie nauki pływania w Skoczowie, Jaworzu;
warsztaty ekologiczno-żeglarskie Jaworze, Bielsko-Biała, Zarzecze;
Festiwal Piosenki Szantowej w Bielsku-Białej;
posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza o tematyce ligowej.

OSIĄGNIĘCIA KOŁA:





co roku tytuł WIODĄCEGO KOŁA wśród najlepszych szkolnych kół LMiR\
w Polsce;
IV, V i VI miejsce w ogólnopolskich finałach konkursu „Młodzież na Morzu”
( w poszczególnych latach Sara Pierściecka i Konrad Kohut);
Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym w Szczecinie „Morze żywi
i bogaci”;
Wyróżnienia w Festiwalu Piosenki Szantowej w Bielsku-Białej.

OPIEKUN KOŁA: mgr Iwona Kominek
Nauczyciele Gimnazjum/SP nr 2 wspomagający działalność MSKLMiR:
(Pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów, pełnienie opieki w trakcie wyjazdów,
prowadzenie zajęć.)











p. Małgorzata Barutowicz;
p. Małgorzata Białas – Stanisławska;
p. Jadwiga Spodzieja;
p. Grzegorz Olejnik;
p. Renata Stojak;
p. Monika Pierściecka;
p. Marcin Pytlowany;
p. Magdalena Tyla – Styra;
p. Klaudia Kowal;
p. Grzegorz Dymarski.

Pracownicy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej:



Andrzej Stąsiek;
Bartosz Czader

Prowadzona jest współpraca z Okręgiem Bielskim LMiR (Edward Szpoczek, Andrzej
Stąsiek, kpt.ż.w. Jerzy Ryrych), Kołobrzeskim Okręgiem LMiR (wiceprezes LMiR Marek
Padjas, Antoni Szarmach), członkami Zarządu Głównego LMiR, dr Elżbieta Marszałek –
wiceprezes LMiR – organizator konkursu „Młodzież na Morzu”), pracownikami naukowymi
Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dr Marek Guzik), Urzędem
Gminy Jaworze (dotacja), Towarzystwem Miłośników Jaworza (kpt.ż.w. Jerzy Ryrych –
posiady ligowe), IV LO w Bielsku-Białej, Zespołem Szkół w Jasienicy, Drogomyślu,
Łodygowicach, Zakopanem.
Międzynarodowe Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej pobiera dotację ze strony Urzędu
Gminy Jaworze w kwocie 7.000,00zł rocznie.

