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ROZDZIAŁ 1:
WSTĘP I ZAŁOŻENIA1
1.1. PODSTAWY PRAWNE
Raport o stanie gminy jest stosunkowo 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).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.

1

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,
a także z Raportu o stanie Gminy Jaworze na rok 2018.
2 W 2020 roku w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na podstawie art. 15zzh ust. 3 ustawy z dnia z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z wydaniem
przez Ministra Finansów rozporządzania z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o 60 dni przedłużony został
termin na podjęcie przez organy stanowiące JST uchwał w sprawie absolutorium (do tej pory terminem tym był
30 czerwca).
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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
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 budżetu3.
Reasumując, można stwierdzić, że Raport o stanie gminy jest swoistą kompilacją
najważniejszych danych o danej jednostce samorządu terytorialnego, a zarazem zwięzłym.
Kompendium wiedzy o sytuacji w danej gminie. Dokument niniejszy został przygotowany
na podstawie twardych danych zebranych przez pracowników Urzędu Gminy Jaworze oraz
jednostek organizacyjnych gminy i gminnych osób prawnych. Nie stanowi on w żadnym
razie subiektywnej oceny wójta czy podległych mu pracowników, a także nie dostarcza
jakichkolwiek komentarzy na temat poszczególnych działań podejmowanych w roku,
którego dotyczy. Jest on raczej sposobem czytelnej i prostej prezentacji faktów w zakresie

3

Organ stanowiący rozpatruje więc raport o stanie jednostki podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
organu stanowiącego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia organowi wykonawczemu absolutorium.
W konsekwencji przesunięcie terminu rozpatrywania absolutorium automatycznie przesuwa termin
rozpatrywania raportu o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego, a także udzielania wotum zaufania.
Termin na przedłożenie raportu - do 31 maja - pozostał początkowo jednak bez zmian. Raport o stanie jednostki
samorządu terytorialnego będąc dokumentem o charakterze sprawozdania merytorycznego, zawiera również
informacje odnoszące się do sytuacji finansowej jednostki. W związku z powyższym dla zapewnienia spójności
sprawozdań obrazujących sytuację finansową samorządu z raportem ustawodawca w ustawie z dnia 14 maja 2020
r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 zdecydował się na wydłużenie terminu na przedstawienie raportu organowi stanowiącemu jednostki w 2020
r., to jest o 60 dni (art. 15zzzzzz)
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realizacji zadań gminy tak, aby każdy czytelnik (w tym radni Rady Gminy Jaworze) mógł
wyrobić sobie opinię o stanie Gminy Jaworze. Raport ten stanowi także sprawozdanie
z pracy organu wykonawczego gminy oraz jego aparatu pomocniczego, a także działań
podejmowanych przez organ stanowiący i kontrolny, jakim jest Rada Gminy Jaworze.
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).4
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
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.5 Zadania gminy można pogrupować zatem
na następujące kategorie spraw:








sprawy infrastruktury technicznej (pkt 2, 3, 4, 7, 11, 13, 15),
sprawy infrastruktury społecznej (pkt 5, 6, 8, 9, 10, 16),
sprawy ładu przestrzennego i ekologicznego (pkt 1, 12),
sprawy telekomunikacji (pkt 3a),
sprawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (pkt 6a),
sprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego (pkt 14);
sprawy reprezentacji zewnętrznej gminy (pkt 17, 18, 19 i 20).

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,

4

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.
5 Tamże.
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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.6
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.
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

6

Tamże.
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czy wreszcie racjonalizacja gospodarowania finansami publicznymi wyrażająca się
w pierwszym rzędzie poszukiwaniem nowych źródeł dochodów budżetu gminnego.7
Rok 2019 to pierwszy rok, w którym swoje funkcje stanowiące i kontrolne
sprawowała wybrana w dniu 21 października 2018 roku Rada Gminy Jaworze ósmej kadencji
oraz wybrany w tym samy dniu wójt – autor niniejszego opracowania. I tak w ósmej kadencji
władz samorządowych Gminy Jaworze mandaty radnej albo radnego sprawują:




















7

Jan BOŻEK – radny okręgu nr 1, wybrany większością 53,1% z listy KWW
Człowiek i Rodzina, członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Środowiska
i Przestrzeni Publicznej;
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 Komisji Rozwoju Lokalnego;
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 Komisji Samorządu
i Społeczeństwa Obywatelskiego, 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 Komisji Samorządu i i Społeczeństwa Obywatelskiego;
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 Rozwoju Lokalnego;
Krzysztof KLESZCZ – radny okręgu nr 6, wybrany z listy KWW Radosława
Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze” bez głosowania (był jedynym kandydatem),
przewodniczący Komisji Rozwoju Lokalnego, członek Komisji Budżetu
i Finansów;
Tomasz GWÓŹDŹ – radny okręgu nr 7, wybrany większością 80,1% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodniczący
Komisji Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego, członek Komisji
Środowiska i Przestrzeni Publicznej;
Piotr FILIPKOWSKI – radny okręgu nr 8, wybrany większością 52,4% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodniczący
Komisji Środowiska i Przestrzeni Publicznej, 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 Komisji
Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego, 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

Tamże.

STRONA 8











Komisji Budżetu i Finansów, członkini Komisji Samorządu i Społeczeństwa
Obywatelskiego;
Agnieszka NIEBORAK – radna okręgu nr 11, wybrany większością 79,7% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Jaworze, członkini Komisji Rozwoju Lokalnego, a także członkini Komisji
Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego;
Jan BATHELT – radny okręgu nr 12, wybrany z listy KWW Radosława
Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze” bez głosowania (był jedynym kandydatem),
przewodniczący Komisji Środowiska i Przestrzeni Publicznej oraz
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 Środowiska
i Przestrzeni Publicznej;
Tomasz JURCZYK – radny okręgu nr 14, wybrany większością 87,5% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Samorządu i Społeczeństwa
Obywatelskiego;
Sławomir TOMALA – radny okręgu nr 15, wybrany większością 77,9% z listy
KWW Radosława Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”, wiceprzewodniczący
Komisji Rozwoju Lokalnego, 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,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach,
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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
kompetencji komisji oraz (6) opiniowanie projektu budżetu Gminy oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za rok poprzedni.
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W 2019 roku, w związku ze zmianą Statutu Gminy Jaworze8 Rada Gminy Jaworze
powołała następujące komisje:
1)
2)
3)
4)
5)

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 § 30 pkt 1 Statutu Gminy Jaworze,
Komisję Rozwoju Lokalnego – w oparciu o § 30 pkt 2 Statutu Gminy Jaworze,
Komisję Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego – w oparciu o § 30 pkt 3
Statutu Gminy Jaworze,
6) Komisję Środowiska i Przestrzeni Publicznej – w oparciu o § 30 pkt 4 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 przepisy prawa finansów publicznych oraz 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. W szczególności
przedmiotem prac Komisji Budżetu i Finansów są sprawy z zakresu budżetu gminy
i gospodarki finansowej gminy, w tym przedsięwzięcia wpisane do wieloletniej perspektywy
finansowej, oraz sprawy związane z działalnością gminnych spółek prawa handlowego
i uczestnictwem gminy w związkach komunalnych lub powiatowo-gminnych, w tym
w ramach funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.
Do zadań Komisji Rozwoju Lokalnego należą sprawy z zakresu inwestycji, infrastruktury
i planowania przestrzennego, a w szczególności: (1) planowanie i realizacja inwestycji
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Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Jaworze.
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gminnych, (2) infrastruktura drogowa oraz organizacja ruchu drogowego, (3) zaopatrzenie
w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną, (4) transport zbiorowy i komunikacja,
(5) sprawy związane z rozwojem infrastruktury gminnej, (6) opracowywanie planów
strategii rozwoju Gminy, (7) działalność gminnych spółek prawa handlowego, (8) wnioski
koncesyjne dotyczące eksploatacji złóż i kopalin, (9) sprawy związane z bezpieczeństwem
drogowym, (10) sprawy dotyczące zwalczania klęsk żywiołowych, ochrony
przeciwpowodziowej i ochrony przeciwpożarowej, (11) utrzymanie gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, (12) projekt budżetu Gminy w zakresie ww. zadań.
Komisja ta zajmuje się również sprawami z zakresu mienia komunalnego, lokali gminnych
oraz gospodarki nieruchomościami, a w szczególności: (1) nadawanie lub zmiana nazw ulic
i placów, (2) współdziałanie w zakresie gospodarki zasobami lokali mieszkalnych
i użytkowych, (3) współdziałanie w zakresie gospodarowania gruntami, (4) plany inwestycji
i remontów dotyczących mienia komunalnego, (5) sprawy komunalizacji mienia Skarbu
Państwa, (6) projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji.
Komisja Środowiska i Przestrzeni Publicznej 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) wodociągi, (4) ład i zagospodarowanie przestrzenne, w tym 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) gminne targowiska
i hale targowe, (12) cmentarze gminne (13) sprawy związane z gospodarką komunalną,
(14) opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, (15) projekt
budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji. Do jej właściwości należą
również sprawy pomników i umieszczania tablic pamiątkowych oraz kwestie dotyczące
ochrony zabytków, w tym skreślenie lub wpisanie obiektu do rejestru zabytków.
W ramach właściwości Komisji Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego
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
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i odznaczeń lokalnych, regionalnych etc. – w tym do medalu Zasłużony dla rozwoju Jaworza,
(17) sprawy dotyczące nadawania honorowego obywatelstwa Gminy, (18) dialog
międzypokoleniowy, w tym prowadzenie polityki senioralnej i młodzieżowej, (19) sprawy
osób niepełnosprawnych, (20) zagadnienia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
cyfrowego i informacyjnego, (21) opiniowanie projektu budżetu Gminy w zakresie zadań
ujętych w działalności Komisji. Do jej właściwości 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 1982r.
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.
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
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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.
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
Gmina Jaworze należy do następujących 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 i Powiatów Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej – Uchwała Nr
X/107/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 września 2019r.,
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.,
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – Uchwała Nr X/108/2019 Rady
Gminy Jaworze z dnia 26 września 2019r.
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Tabela 2.3.1. Składki członkowskie za ostatnich pięć lat

Beskidzki Związek
Powiatowo-Gminny
Śląski Związek Gmin
i Powiatów
Stowarzyszenie Rozwoju
i Współpracy Regionalnej
OLZA
Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Subregionu
Południowego
Województwa Śląskiego
Aglomeracja Beskidzka
Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych
Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Rybacka pod nazwą
Bielska Kraina
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Ziemia
Bielska
Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej

2019
2018
2017
30.000,00 30.000,00 30.000,00

2016

2015
-

-

3 181,64

3 164,04

3 144,24

2 820,40

2 792,00

10 123,00

10 067,00

10 004,00

9 871,00

9 772,00

0,00

-

-

-

-

7 711,00

7 560,00

7 560,00

7 560,00

7 560,00

15 000,00

15 000,00

12 000,00 12 000,00

12 000,00

10 756,00

10 576,50

10 470,00 10 470,00

10 470,00

0,00

-

-

-

-
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ROZDZIAŁ 3:
DEMOGRAFIA LOKALNA
Dane demograficzne (wg danych dostarczonych przez Urząd Stanu Cywilnego)
w gminie Jaworze w latach 2015-2019 przedstawiają poniższe tabele i wykresy.
Tabela 3.1. Stan ludności w Jaworzu w latach 2015-2019
Rok

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

Mężczyźni

3 293

3 322

3 320

3 347

3 376

Kobiety

3 519

3 520

3 559

3 581

3 630

Ogółem:

6 812

6 842

6 879

6 928

6 928

Wykres 3.1. Stan ludności w Jaworzu w podziale na płeć (2015-2019)
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2015r.

2016r.
Mężczyźni

2017r.
Kobiety

2018r.

2019r.

Ogółem:
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Wykres 3.2. Trend zmian liczby mieszkańców Jaworza w latach 2014-2019
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7050
7000
6950
6900
6850
6800
6750
6700
6650
6600
2014

2015

2016

2017
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Liczba ludności

Tabela 3.2. Zameldowania i wymeldowania na terenie Jaworza w latach 2015-2019

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Liczba zameldowań na pobyt
stały osób przybyłych spoza
gminy

152

123

134

143

167

Liczba wymeldowań z pobytu
stałego

107

94

112

100

106

Tabela 3.3. Liczba zawartych małżeństw na terenie gminy Jaworze (2015-2019)
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)
Liczba małżeństw zawartych na podstawie
art. 1 § 2 i 3 KRiO (tzw. ślub konkordatowy)

OGÓŁEM:

2015

2016

2017

2018

2019

25

18

24

20

19

3

12

13

20

27

39

49

60

76

79

67

79

97

116

125
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Tabela 3.4. Imiona wg popularności w Jaworzu (2015-2019)
Rok urodzenia

2015

2016

2017

Chłopcy

Jakub

Filip

Leon

Dziewczynki

Julia,
Zuzanna,
Milena,
Lena
Jagoda,
Antonina

Zofia

Zofia,
Karolina,
Julia,
Emilia

2018

2019

Jan,
Aleksander,
Maksymilian Maksymilian

Zuzanna,
Laura,
Amelia

Wiktoria,
Emilia

Tabela 3.5. Wykaz rzadkich imion nadawanych dzieciom zamieszkałym
na terenie gminy Jaworze w latach 2015-2019
Rok
urodzenia

2015

2016

2017

Chłopcy

Leonardo,
Tobiasz

Jeremi

Iwo,
Karim

Dziewczynki

Jessica,

Tola,
Zoja

Jowita,
Mia

2018
Amadeusz,
Florian,
Roman
Julita,
Melania,
Susan

2019
Dorian,
Bernard
Mia,
Nell

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

Imiona żeńskie
Anna
Ewa
Katarzyna
Maria

Tabela 3.7. Liczba urodzeń wśród mieszkańców gminy Jaworze w latach 2015-2019
Rok
urodzenia

2015

2016

2017

2018

2019

Mężczyźni

45

37

42

32

37

Kobiety

29

30

40

31

37

Ogółem

74

67

82

63

74
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Wykres 3.3. Krzywa urodzeń z rozbiciem na poszczególne miesiące w 2019r.

9
8

8

8

8

8
7

5

5

3

3
2

krzywa urodzeń

Tabela 3.8. Liczba zgonów wśród mieszkańców gminy Jaworze (2015-2019)
Rok zgonu
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem

2015
30
28
58

2016
25
38
63

2017
38
30
68

2018
32
29
61

2019
34
31
65
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Wykres 3.4. Krzywa zgonów z rozbiciem na poszczególne miesiące w 2019r.
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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 (2014-2019)
Rok jubileuszu

Liczba par

2014
2015
2016
2017
2018
2019

10
12
16
16
18
17
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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,
2019r. – 266 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.
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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 2015-2019
LP.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.

2.
3.
4.

RODZAJ INTERWENCJI PUBLICZNEJ
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
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)

KWOTA
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

25 tysięcy zł
25 tysięcy zł
1,2 mln zł
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Łącznie:

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

2018
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:
2019
Modernizacja dróg gminnych (ul. Boczna, ul. Cicha,
ul. Morwowa, ul. Pod Palenicą) wraz z pełnieniem funkcji
inspektora nadzoru nad realizacją ww. inwestycji
Budowa chodnika przy ul. Południowej (etap IV)
Nowa wiata przystankowa na ul. Wapienickiej
Dostawa i montaż 1 szt. radarowego wyświetlacza prędkości na
terenie Gminy Jaworze wraz z zakupem 4 szt. dodatkowych
słupów wsporczych – pozostałe trzy pozyskane z grantu PZU
Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa
parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego w
okolicy Amfiteatru i Parku Zdrojowego w Jaworzu”
Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa parkingu
przy drodze powiatowej nr 4413S ul. Wapienicka wraz z
przebudową drogi w Jaworzu” – w trakcie (koniec realizacji
zadania w 2020 r.)
Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Rozbudowa drogi
publicznej ul. Zacisznej cz. I (od ul. Cieszyńskiej do zjazdu do
Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego) –
w trakcie (koniec realizacji zadania w 2020 r.)
Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Budowa chodnika
wzdłuż ul. Niecałej w Jaworzu" – w trakcie (planowany koniec
realizacji zadania w 2020 r.)
Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego (drogi)
Łącznie:

~ 2 mln zł

930 tysięcy zł

50 tysięcy zł
85 tysięcy zł
455 tysięcy zł
1,56 mln zł
652 tysiące zł

92 tysiące zł
10 tysięcy zł
34 tysiące zł

23 tysiące zł

80 tysięcy zł
(całość kwoty
dla zadania:
120 tysięcy zł)
42 tysiące zł
(całość kwoty
dla zadania:
63 tysiące zł)
10 tysięcy zł
(całość kwoty
dla zadania:
50 tysięcy zł)
400 tysięcy zł
1,34 mln zł

Tabela 5.2. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w latach 2015-2019
LP.
1.
2.
3.
4.
5.

RODZAJ INTERWENCJI PUBLICZNEJ
2015
Zimowe utrzymanie dróg
Zakup materiałów do remontów dróg
Naprawa wiat przystankowych
Remonty dróg gminnych
Remonty przepustów

KWOTA
145 tysięcy zł
35 tysięcy zł
5 tysięcy zł
80 tysięcy zł
15 tysięcy zł

STRONA 39

6.
7.

25 tysięcy zł
25 tysięcy zł

Oznakowanie ulic
Pozostałe wydatki
Łącznie:

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

2016
Zimowe utrzymanie dróg
Zakup materiałów do remontów dróg
Naprawa wiat przystankowych
Remonty dróg gminnych
Remonty przepustów
Oznakowanie ulic
Pozostałe wydatki

330 tysięcy zł
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:

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

2018
Zimowe utrzymanie dróg
Zakup materiałów do remontów dróg
Naprawa wiat przystankowych
Remonty dróg gminnych
Remonty przepustów
Oznakowanie ulic
Pozostałe wydatki

170 tysięcy zł
15 tysięcy zł
5 tysięcy zł
50 tysięcy zł
40 tysięcy zł
90 tysięcy zł
Łącznie:

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

245 tysięcy zł

2019
Zimowe utrzymanie dróg
Zakup materiałów do remontów dróg
Naprawa wiat przystankowych
Remonty dróg gminnych
Remonty przepustów
Oznakowanie ulic
Pozostałe wydatki

370 tysięcy zł
140 tysięcy zł
10 tysięcy zł
300 tysięcy zł
6 tysięcy zł
41 tysięcy zł
65 tysięcy zł

Łącznie:

562 tysięcy zł
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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,
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.
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
11
12
13
14
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 (2 szt.)
Piła spalinowa 357 XP
Nożyce spalinowe 325 HD 75
Nożyce spalinowe 226 HD 60 S
Dmuchawa spalinowa (2 szt.)
Agregat prądotwórczy
Kosiarka samojezdna VIKING
Pilarka spalinowa STHILL
Nożyce spalinowe STHILL

ROK PRODUKCJI
2007
2003
2011
2005
2007
2009
2014
2012
1995, 2011
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
pracownika na kurs obsługi koparek. Obecnie pięciu pracowników Referatu posiada prawo
jazdy kat. C, a czterech pracowników może poruszać się ciągnikami.
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ROZDZIAŁ 6:
EDUKACJA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
6.1. PRZEDSZKOLE NR 1 W JAWORZU
Raport dyrektora – wg załącznika Nr 6.1.
6.2. PRZEDSZKOLE NR 2 W JAWORZU
Raport dyrektora – wg załącznika Nr 6.2.
6.3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII DĄBROWSKIEJ JAWORZU
Raport dyrektora – wg załącznika Nr 6.3.
6.4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. BR. STANISŁAWA MACZKA JAWORZU
Raport dyrektora – wg załącznika Nr 6.4.
6.5. SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ
Tabela 6.5.1. Dane skumulowane o systemie edukacji w Jaworzu

Rok
2015
2016
2017
2018
2019

Ilość dzieci
wg SIO

Ilość
etatów
wg SIO

Wysokość
subwencji
wg metryczki w zł*

Wysokość
subwencji
w przeliczeniu
na ucznia w zł

869

74,97

4 950 498,00

5 696,77

885

80,76

5 549 399,00

6 270,51

901

86,96

6 029 026,00

6 691,48

900

87,56

6 454 753,00

7 171,95

856

84,26

6 629 144,00

7 744,33

* z uwzględnieniem dodatkowej metryczki subwencji oświatowej

910
900
890
880
870
860
850
840
830
Ilość dzieci wg SIO

2015r.
869

2016r.
885

2017r.
901

2018r.
900

2019r.
856
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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 roku 2019 uchwalono budżet na podstawie uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy
Jaworze z dnia 20 grudnia 2018 roku.
Syntetycznie dane dotyczące najważniejszych wskaźników budżetowych w roku
2019 ujęto w Tabeli 7.1.1 i 7.1.2.
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Tabela 7.1.1. Dochody budżetu na rok 2019
DOCHODY RAZEM
1

36 444 184,63

Dochody bieżące – w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

7 624 761,63

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

459 672,00

- dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UOFP
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między JST
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

101 902,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa
2.

35 893 852,63

- pozostałe dochody własne
Dochody majątkowe – w tym:
- dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP

5 000,00
27 645,00

6 629 144,00
21 045 728,00
550 332,00
550 332,00

Tabela 7.1.2. Wydatki budżetu na rok 2019
WYDATKI RAZEM

38 371 250,63

1.

Wydatki bieżące – w tym:

34 061 250,63

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – z tego:

22 828 082,06

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
14 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2.

14 292 305,35
8 535 776,71

- wydatki na dotacje na zadania bieżące

2 782 311,00

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 050 857,57

- wydatki na obsługę długu

400 000,00

Wydatki majątkowe – w tym:

4 310 000,00

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst
- dotacje na zadania majątkowe

1 095 000,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 435 000,00

780 000,00
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7.2. WYKONANIE BUDŻETU W LATACH 2018-2019
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.

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%.
Tabela 7.2.1. Wydatki inwestycyjne w 2018 r.
Planowane
wydatki

Wykonanie

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok
budżetowy
2018

Rok
budżetowy
2018

3

4

4

Rolnictwo i łowiectwo

50 000,00

49 200,00

Kanalizacja w Gminie Jaworze

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

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

1 155 000,00

794 922,14

30 000,00

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

Zakup kurtyny do Domu Gminnego „Pod Harendą”

25 000,00

23 751,95

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

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

22 000,00

22 000,00

Monitoring wizyjny Gminy

30 000,00

0,00

Różnie rozliczenia

1 000,00

0,00

Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2018"

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

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

Wykupy gruntów

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
Budowa oświetlenia ulicznego

280 000,00

172 857,94

70 000,00

59 361,57

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

810 000,00

796 844,79

15 000,00

15 000,00

210 000,00

196 989,06

Otwarte strefy aktywności w Jaworzu

65 000,00

0,00

Boiska do siatkówki plażowej

90 000,00

89 292,40

8 226 860,26

7 413 134,01

Zakup traktora ogrodowego - kosiarki
Zakup koparko-ładowarki

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie
Jaworze
Zakup rusztowania systemowego do hali sportowej
"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu" - Etap II

ROK 2019
Na dzień 31 grudnia 2019 roku dochody na plan 36.444.184,63 zł wykonano
w wysokości 36.434.310,34 zł, tj. 99,97% planu.
Dochody bieżące na plan 35.893.852,63 zł wykonano w wysokości 36.069.879,70 zł,
tj. 100,49% planu, a dochody majątkowe na plan 550.332,00 zł wykonano w wysokości
364.430,64 zł, tj. 66,22% planu.
Największą grupę stanowiły dochody z podatków i opłat lokalnych – ~19 mln zł,
w tym 14,25 mln zł z udziału w podatku PIT. Z kolei subwencja ogólna (oświatowa) wyniosła
6,63 mln zł.
Otrzymano środki europejskie (0,47 mln zł) na realizację następujących m.in.
następujących zadań inwestycyjnych i miękkich:




„Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gminy Jaworze” w ramach programu RPO WSL na lata 20142020 w kwocie 265 143,13 zł. Jest to rozliczenie częściowe za poniesione wydatki
na wykonane instalacje fotowoltaiczne;
„Beskidzka e-Podróż - środki w ramach programu EWT w kwocie 101 902,76 zł. Jest to
refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku;
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„Śląskie Parki” Środki w ramach programu EWT w kwocie 6 224,31 zł. Jest to
refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku;
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze” w ramach
programu PO RYBY za pośrednictwem LGR Bielska Kraina na rozbudowę budynku
zaplecza socjalnego przy ul. Koralowej w kwocie 9 457,33 zł. Jest to refundacja
poniesionych wydatków w 2018 roku;
„Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu - Etap II” w ramach programu PROW
za pośrednictwem LGD Ziemia Bielska w kwocie 89 631,78 zł. Jest to refundacja
poniesionych wydatków w 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Jaworze wykonała wydatki w wysokości
38,37 mln zł, tj. 93,3%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 32,2 mln, tj. 94,5% planu,
a wydatki majątkowe w wysokości 3,6 mln zł, tj. 83,2%.
Tabela 7.2.2. Wydatki inwestycyjne w 2019 r.
Planowane
wydatki

Wykonanie

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok
budżetowy
2019

Rok
budżetowy
2019

3

4

4

Rolnictwo i łowiectwo

135 000,00

43 850,00

Kanalizacja w Gminie Jaworze

135 000,00

43 850,00

1 533 000,00

1 399 313,90

400 000,00

400 000,00

Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej

1 133 000,00

999 313,90

Gospodarka mieszkaniowa

1 520 000,00

1 151 067,68

Administracja publiczna

30 000,00

29 871,98

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40 000,00

40 000,00

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

40 000,00

40 000,00

8 450,21

0,00

214 099,39

190 006,42

Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2

85 000,00

80 907,04

Modernizacja budynków Przedszkola Samorządowego nr 1 i nr 2

59 099,39

39 099,39

Stołówki szkolne i przedszkolne

70 000,00

69 999,99

Transport i łączność
Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie
inwestycji drogowych na drogach powiatowych

Różnie rozliczenia
Oświata i wychowanie
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

327 000,00

271 627,77

42 000,00

41 205,00

210 000,00

158 000,00

5 000,00

2 460,00

70 000,00

69 962,77

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

260 000,00

259 901,63

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

260 000,00

259 901,63

Utrzymanie zieleni
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kultura fizyczna i sport

242 450,40

199 968,50

4 310 000,00

3 585 607,88

Tabela 7.2.3. Ważniejsze inwestycje i zadania realizowane w 2019r.
LP
1

2

3

INWESTYCJA
Droga pożarowa do Hali Sportowej

Wentylacja zaplecza sportowego przy
ul. Koralowej
Rozpoczęcie montażu instalacji
fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej w Gminie
Jaworze

KWOTA

UWAGI

59 936,50

50 000,00

prace wentylacyjne
i dostosowanie klatki
schodowej
do wymogów ppoż.
Całość 1 446 030,63

678 916,51

dotacja ponad 700 tys.
RPO WSL
Całość 409 619,45
Inwestor Muzeum
Fauny i Flory

Rozpoczęcie budowy Motylarni przy
Muzeum Fauny i Flory Morskiej
i Śródlądowej w Jaworzu

159 900,00

5

Dostawa i montaż kontenerowego
zaplecza sportowego dla Czarnych
Jaworze

41 400,00

Budżet obywatelski

6

Wymiana ławek w Amfiteatrze

129 901,63

Prace kontynuowane
w 2020 roku

7

Kompleksowy remont dachu i wymiana
poszycia dachowego na budynku
gminnym – Wapienicka 117

141 696,00

8

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
poprzez przebudowę budynku przy ul.
Zdrojowej 30 w Jaworzu

4

dotacja blisko 200 tys.
PO Rybactwo i Morze

dotacja ponad 3 mln zł (RPO WSL)
- Rozpoczęcie procedury przetargowej
związanej z wyłonieniem wykonawcy prac.
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Jaworze na planowany deficyt budżetowy
po zmianach 1 927 066,00 zł wykonała nadwyżkę budżetową w wysokości 644 140,10 zł.
Nadwyżka budżetowa wynikała z większego zrealizowania dochodów budżetowych oraz
z oszczędności wypracowanych na wydatkach bieżących i majątkowych.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku na plan rozchodów 1 703 000,00 zł zrealizowano
rozchody w wysokości 1 703 000,00 zł, tj. 100,00%. W 2019 roku spłacono część pożyczki
w wysokości 100 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny
na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Z tytułu spłaty kapitału pożyczki
w 2019 roku, wyłączeniom na podstawie art. 243 ust. 3a podlega kwota 36 290,00 zł.
Zadłużenie na koniec 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło
11 095 475,87 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji
w wysokości 2 699 000,00 zł).
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2019
roku wyniosły przed wyłączeniami 1 965 141,09 zł, a po uwzględnieniu wyłączeń wyniosły
1 846 187,34 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2019 roku spłat kredytów
i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 5,07%. Zgodnie z ustawą o finansach
publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 14,54%.
Poziom spłat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą
o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego
funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.
7.3. 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,
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.
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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

2015

2016

2017

2018

2019

294

297

304

310

340

Budynki

17

21

21

21

21

Grunt w użytkowaniu
wieczystym
Grunt oddany
w użytkowanie wieczyste

9

9

9

9

9

9

9

9

9

6

Trwały zarząd

3

3

3

3

3

Nieruchomości gruntowe
(wg ilości działek)

Drogi9

Inne (użyczenie, najem)
wskazanie wg podmiotu

Kalinowa,
Nad
Rudawką,
Niecała

Spadzista,
Cieszyńska,
Al.
Kościelna,
Bratków

Słoneczna,
Wapienicka,
Pagórkowa

Magnolii,
Jesionowa,
Zawilcowa,
Widok,
Średnia,
Cisowa,
Jaśminowa,
Leszczynowa

7

8

8

7

b.z.

9

9

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,
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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2019 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:














VI/61/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 551/9
o pow. 0,0080 ha, położonej w Jaworzu przy ul. Leszczynowej, w drodze zakupu,
VI/62/2019 – w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości
stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy
Jaworze,
X/105/2019 – w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka 2695/10
o pow. 0,0056 ha – ul. Graniczna,
X/106/2019 – w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki
2780/1, 2772/21, 2772/1 - ul. Ustronna,
XIII/129/2019 – w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki
1803/53, 1803/32, 1788/14, 1786/7 - ul. Myśliwska,
XIII/130/2019 – w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki
292/12, 292/15, 292/16, 292/19, 292/20, 292/23 - ul. Kryształowa,
XIII/131/2019 – w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości oraz
na odstąpienie od jej sprzedaży w drodze przetargu,
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XIII/134/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3837/2
o pow. 0,0834 ha, położonej w Jaworzu przy ul. Kryształowej, w drodze zakupu.

7.4. 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.
Tabela 7.5.1. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym (2015-2019)
2015
Ustawy,
Uchwały Rady
Gminy,
Zarządzenia

2016
Ustawy,
Uchwały Rady
Gminy,
Zarządzenia

2017
Ustawy,
Uchwały Rady
Gminy,
Zarządzenia

2018
Ustawy,
Uchwały Rady
Gminy,
Zarządzenia

2019
Ustawy,
Uchwały Rady
Gminy,
Zarządzenia,

Liczba
mieszkań
w zasobie

23

23

23

30

30

Lokale z
podziałem na
ich charakter

4 – socjalne
19 - komunalne

4 – socjalne
19 - komunalne

4 – socjalne
19 - komunalne

16 – socjalne
11 – komunalne,
1 – tymczasowe,
2 – chronione

Zarządzanie
zasobem

Zarządzenie nr
2/2009

Zarządzenie nr
73/2016

Zarządzenie nr
84/2017

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

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

Remonty,
zakup
materiałów –
25 393,25 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

Zadłużenie
(zaległości najemcy) –
3 325,28zł

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

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

Podstawy
prawne

Sprzedaże,
remonty,
zamiana,
oddłużanie,
zadłużanie

Polityka
czynszowa

Zarządzenie nr
84/2017
1/2018
50/2019

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.
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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.
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 50/2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw
rozpatrywania wniosków o wynajem lokali mieszkalnych.
7.5. 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. 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 61 pojedynczych obiektów wpisanych
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.
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Na terenie Gmin Jaworze znajduje się również 27 miejsc pamięci.
Działania gminy w zakresie opieki nad zabytkami:









Wykonywanie bieżących remontów, renowacji obiektów zabytkowych będących
własnością lub w użyczeniu Gminy Jaworze, do których należą:
 ul. Zdrojowa 30 (Willa Moritza) (własność) – ogłoszenie przetargu w ramach
projektu pn. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę
budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia" w zakresie działania 10.3. "Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych",
poddziałanie
10.3.2.
"Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych - RIT" w ramach Osi Priorytetowej X - "Rewitalizacja oraz
Infrastruktura społeczna i zdrowotna" Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.;
 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 2019r.:
 nie przeprowadzono żadnych prac remontowo-konserwacyjnych,
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 2014-2019 i ich wykonanie (w tym zarządzenia) dotyczące
ochrony nad zabytkami:







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 2013r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jaworze.
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 61/2013 Wójta Gminy Jaworze z dnia 5 września 2013r.
(zmienionego Zarządzeniem nr 89/2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia 29 września
2017 r.) w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jaworze.
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7.6. BUDŻET OBYWATELSKI W 2019 ROKU
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 2019 roku włącznie przeprowadzono pięć edycji „Budżetu Obywatelskiego”,
w ramach którego rozdysponowano w latach 2015-2017 po 100.000 zł rocznie, w 2018r. –
120.000 zł, a w 2019r. – 150 tysięcy złotych.
Podstawy prawne dla realizacji procedury „Budżetu Obywatelskiego”:






Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie
uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu
w 2019 roku,
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 14 marzec 2019 roku w sprawie
weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego
w Jaworzu w 2019 roku oraz przyjęcia do realizacji projektów Budżetu
Obywatelskiego w Jaworzu w 2019 roku,
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 maj 2019 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego.
Tabela 7.7.1. Realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku

Lp.

Tematyka projektu
Głosujących: 987 osób

1. „Krąg kobiet Jaworza – spotkania i warsztaty
2.
3.
4.
5.
6.

integracyjne”
„Teoria w praktyce. Mobilne miasteczko ruchu
drogowego”
„Bezpieczna droga do przedszkola oraz bezpieczna
zabawa w ogrodzie przedszkolnym”
Zaplecze Szatniowe dla zawodników Gminnego Klubu
Sportowego CZARNI JAWORZE
MuraLOVA szkoła
„Badanie jakości powietrza na terenie Gminy Jaworze

Kwota budżetu

6 000,00 zł
35 000,00 zł
39 099,39 zł
39 950,40 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
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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 zastępca wójta 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 Katarzyna Matuszek,
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
2019

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
455 250,99

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
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

2019

54 000,00 zł

3 586,81 zł

5.000,00 zł

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

Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej na działalność bieżącą OSP
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. WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej uzyskała ze środków budżetu gminy
w 2019 roku następującą pomoc finansową:





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 2019r. na
terenie Gminy Jaworze,
25 000,00 zł – na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem
samochodu terenowego dla komisariatu Policji w Jasienicy,
15 000,00 zł – na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem pojazdu
służbowego nieoznakowanego dla komisariatu Policji w Jasienicy.

9.3. 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:
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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
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
2019

Liczba rodzin objętych
pomocą społeczną
106
122
105
89
93
91

Liczba osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną
259
284
238
176
196
181
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Tabela 10.1.2. Przyczyny przyznawania pomocy społecznej w Jaworzu
Powód trudnej sytuacji
życiowej

Liczba rodzin
2015

2016

2017

2018

2019

Ubóstwo

59

47

38

33

30

Bezrobocie

55

39

26

21

19

Bezdomność

2

1

1

0

2

Potrzeba ochrony
macierzyństwa

19

20

11

14

12

Niepełnosprawność

56

48

44

48

49

Długotrwała lub ciężka
choroba

58

49

46

54

55

Alkoholizm

15

19

7

8

10

Przemoc w rodzinie

13

14

1

3

4

Sytuacja kryzysowa

9

3

4

6

4

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego

55

49

38

41

34

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 2014-2019

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Liczba rodzin objętych pracą
socjalną
165
201
164
105
140
147

Liczba osób w rodzinach
objętych pracą socjalną
400
456
353
214
303
278

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 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,
Uchwała nr XV/151/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 lutego 2020r. o zmianie
uchwały 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.
Kolejną formą pomocy społecznej był wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października
2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Program ten zastąpił dotychczasowy wieloletni
program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z Programu Posiłek w szkole i w domu
skorzystały osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie
o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wys.150% obowiązującego
kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
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Celem Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest zapewnienie
pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób
starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłku (GOPS realizuje posiłek w formie obiadów w placówkach
oświatowych i BZLR w Jaworzu),
2) zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Tabela 10.2.2. Liczba osób objętych programami w zakresie dożywiania

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Liczba osób objętych Programem
111
133
122
87
94
88

W ramach powyższego Programu podjęto następujące uchwały:





Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku
celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności;
Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie
przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023;
Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową
w postaci produktów żywnościowych.

10.3. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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.
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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
- 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

2015

2016

2017

2018

2019

0
0

0
0

0
0

2
5

2
5

0
3

0
3

0
3

1
3

1
3

2
1
0

2
1
0

2
1
1

2
1
1

2
1
1

1
60
51
5
1

1
60
42
5
1

1
30
33
5
1

1
30
34
5
1

1
30
34
5
1

0
1
12

7
1
12

7
1
13

1
1
14

2
1
14

4
1
1
2

4
1
1
2

4
2
1
2

3
2
2
2

3
2
2
2

1
1

2
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.
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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,
 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 2014-2019
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Liczba rodzin
niepełnosprawnych
54
56
48
44
48
49

Liczba osób w rodzinach
107
16
86
74
71
74
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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
2016
2017
2018
2019

Liczba rodzin korzystających ze
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
8
10
6
5
6
5

Liczba rodzin korzystających
z usług opiekuńczych

7
8
10
10
15
14

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.
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Tabela 10.4.3. Niepełnosprawni jako beneficjenci pomocy społecznej
Rok
2014

2015

2016

2017

2018

2019

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
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Liczba osób
90
7
2
91
7
3
93
7
3
96
6
4
97
10
2
115
16
3

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:




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 w Gminie Jaworze na lata 2019-2021 przyjęty
Uchwałą Nr IV/45/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 lutego 2019r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, 2016-2018, jak i 2019-2021
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.
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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.

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.
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Tabela 10.5.1. Rodziny objęte działaniami asystenta rodziny (2014-2019)
Rok

Liczba asystentów rodziny

2014
2015
2016
2017
2018
2019

1
1
2
2
3
2

Liczba rodzin objętych
opieką asystenta
7
16
14
12
10
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 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 opiekuńczo-wychowawczych. 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 2014-2019
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Liczba dzieci
ogółem
6
5
8
7
4
4

w rodzinach
w rodzinach
spokrewnionych niezawodowych
3
3
3
0
5
2
5
1
1
1
4
0

w rodzinach
zawodowych
0
1
1
1
2
0
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Tabela 10.5.3. Liczba rodzin zastępczych w latach 2014-2019
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Liczba rodzin
ogółem
7
4
7
6
2
2

spokrewnione

niezawodowe

zawodowe

4
3
5
4
1
2

3
1
2
2
1
0

0
0
0
0
0
0

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny zakłada następujące efekty
i rezultaty:







Poprawę funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
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,
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 dniu 23 maja 2019r. Uchwałą Rady Gminy w Jaworzu utworzono placówkę
wsparcia dziennego prowadzoną przez GOPS w Jaworzu. Placówka ta działa zgodnie z art.
18 ust. 2 i art. 18c ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a jej siedziba
znajduje się w nowym obiekcie przy ul. Koralowej 19.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu w 2019r. pozyskał 21 259,92 zł
środków finansowych z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert dla
gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w województwie śląskim w 2019 roku. Udział środków finansowych po stronie własnej to
kwota 23 025,97 zł.
Projekt był realizowany w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. i jego głównym
celem było utworzenie placówki wsparcia dziennego w Jaworzu i zwiększenie dostępności
do oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w nowoutworzonej
placówce dla dzieci i młodzieży z terenu Jaworza.
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Świetlica oferuje:


















ciekawe zajęcia: plastyczne, muzyczno-ruchowe, integracyjne, sportowe,
rekreacyjne, a także zajęcia manualne, techniczne: zabawy konstrukcyjne,
układanki, puzzle, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie,
wydzieranie, sklejanie i wyklejanie, szycie i wyszywanie, modelowanie, origami itp.,
zajęcia na świeżym powietrzu: gry i zabawy,
pomoc w nauce: pomoc w odrabianiu bieżących zadań, zajęcia korekcyjne,
organizację czasu wolnego: spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki,
zajęcia socjoterapeutyczne: zajęcia, podczas których dziecko uczy się
współpracować z innymi, odkrywa swoje zdolności i zainteresowania, nabędzie
ważne umiejętności społeczne,
zajęcia logopedyczne,
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: pedagodzy, wychowawcy z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym,
codzienne posiłki przygotowywane wspólnie w świetlicy,
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),
imprezy i uroczystości świetlicowe,
wyjazdy w czasie wakacji – integracja z dziećmi spoza świetlicy.

Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych: poniedziałek, wtorek, środa
i piątek 14.00 – 18.00 dla dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia. Zajęcia logopedyczne w środy
13.00 – 18.00 dla dzieci od 2,5 do 9 lat.
W 2019 roku 34 dzieci uczestniczyło w zajęciach świetlicowych natomiast 18 dzieci
korzystało z usług logopedycznych. Świetlica ma charakter środowiskowy i oprócz
wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy
i uzależnieniom. Ponadto organizowane są wycieczki dla dzieci w okresie wakacji,
w których wzięło udział 83 dzieci.
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
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
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uzależnionych od alkoholu i narkotyków i stanowi integralną część
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2014 – 2022.

Strategii

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 2005r.
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.
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
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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.
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Tabela 10.6.1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2016-2019
L.p.

Nazwa zadania

Koszt Zadania
2019

I.

1.

2018

2017

2016

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
4 910 zł
4 280 zł
Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych,
5 250,00 zł
6 846 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

16 876,27 zł

10 501,42

12 165 zł

10 900 zł

3.

Finansowanie zadań realizowanych przez
placówkę wsparcia dziennego - świetlicę
prowadzoną przez GOPS w Jaworzu

71 981,54 zł

58 930,79 zł

60 143,67 zł

63 759,42 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

1 700,00 zł

6 120 zł

1 400 zł

5 137,14 zł

2.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie
ferii zimowych

18 286,15 zł

16 895 zł

15 528,30 zł

12 950,01 zł

3.

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

999 zł

0

nie było tego
zadania w
Programie
2019

0,00 zł

880 zł
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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

5.

Dofinansowanie programów profilaktycznych
dla szkół z zakresu uzależnień i przemocy

1 300,00 zł

1 000,00 zł

1 000 zł

6.

Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego”
w szkołach podstawowych w Jaworzu

1 291,66 zł

1 653,22 zł

1 672,85 zł

7.

Realizacja programu profilaktycznego – Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców

nie było tego
zadania w
Programie
2019

0

0

8.

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

0,00 zł

5 000 zł

9.

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

III.

0,00 zł

1 230 zł

1 668,24 zł

5 000 zł

0

10 000,00 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

8000,00 zł

8 000 zł

5 600 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

2 094,22 zł

1 534,80 zł

1 631,20 zł

2 000 zł

3.

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

8 000,00 zł

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

10 000,00 zł

10 000 zł

25 000 zł

7 500 zł

5

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

nie było tego
zadania w
Programie
2019

2 000 zł

3 500 zł

6

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

1 000,00 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

7.

Dofinansowanie działań profilaktycznych
harcerskich drużyn w szkołach Gminy Jaworze

7 000,00 zł

7 000 zł

5 000 zł

0

2 000 zł
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8.

Dofinansowanie lokalnej kampanii edukacyjnej
związanej 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

7 890,00 zł

5 620 zł

6 700 zł

8 260 zł

2.

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

6 720,00 zł

6 720 zł

6 720 zł

6 720 zł

3.

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

1 080,00 zł

6 000 zł

3 000 zł

2 765,00 zł

Ogólny koszt realizacji GPPIRPA i GPPN

nie było tego
zadania w
Programie
2019

5 000 zł

178 469,84 zł 160 821,23 zł 166 350,02 zł 139 001,57 zł
GPPiRPA

4 668,24 zł
GPPN
143 670 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 cyber-zagrożeń. 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.
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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
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.
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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,
3. Członek
- Ewa Górny-Jędroszak,
4. Członek
- Dominik Greń,
5. Członek
- Bernadeta Kluka,
6. Członek
- 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,
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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.
Tab. 10.6.2. Podjęte uchwały w 2019 roku
Nr Uchwały

Data

W sprawie

XIV/139/2019

2019.12.19

Przekazania środków
finansowych dla Policji

XIV/138/2019

2019.12.19

Zarz. Nr 20/2019

2019.02.28

Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020
Wprowadzenia procedur
kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
na terenie Gminy Jaworze

Przedmiot
Przekazanie dodatkowych
środków finansowych
za dodatkowy czas służby
w miesiącach VII-IX 2020r.
na terenie Gminy Jaworze
Przyjęcie GPPiRPA, GPPN
na rok 2020

Procedury dotyczące
przeprowadzania kontroli

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.
STRONA 83

Od 2014 roku GOPS prowadzi 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.
Od 2012 roku współpracuje z Śląską Fundacją „Błękitny Krzyż” w Bielsku-Białej,
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).
Od 2019 roku GOPS współpracuje z Stowarzyszeniem im. Jana Pawła II Pomoc
Potrzebującym Rybnicki Bank Drugiej Ręki w Rybniku przy ul. 1 Maja 80, które w ramach
zawartej umowy zapewnia schronienie naszym mieszkańcom prowadząc Dom dla
Bezdomnych Mężczyzn.
We współpracy z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej gmina realizowała POPŻ na
2019 rok adresowany do 124 osób, dla których przygotowano paczki żywnościowe
zawierające kabanosy, konserwy rybne, pasztety, szynkę, mleko, miód, cukier, ryż, kaszę,
makarony, olej, fasolę, groszek, koncentrat pomidorowy, dżem, buraczki, herbatniki i ser.
10.8. PROGRAMY ZDROWOTNE
W latach 2015-2019 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.
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W latach 2014-2019 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,
Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 października 2019r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie
profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze,
Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 października 2019r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2023
w Gminie Jaworze

STRONA 85

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 16.06.1998r.
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
cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego gminy, dla zachowania
jego wartości estetycznych.
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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
2019 r. – 19,4 tony

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest na dzień 31.12.2019 r. – 224,00 tony.
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 2014-2019 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,
Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie
uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz
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sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu
modernizacji źródeł ciepła,
Uchwała nr VII/72/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Jaworze na lata 2018-2020.

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.

Działania podejmowane na rzecz STOP SMOG w 2019 roku:




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)
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Działania polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu kampanii
informacyjnoedukacyjnej, skierowanej kierowanej do mieszkańców:
o publikowanie w Echu Jaworza (miesięcznik Gminy Jaworze) informacji
o szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach indywidualnych oraz
o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie,
o prelekcje w szkołach o szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach
indywidualnych oraz o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie,
o kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Czyste powietrze w Gminie
Jaworze” w formie prelekcji dla mieszkańców Gminy Jaworze,
o działalność strony internetowej www.czystejaworze.pl z zakładką powietrze
– strona internetowa zawiera informacje dotyczącą m.in. stanu powietrza
w Jaworzu w woj. śląskim oraz przepisów dot. „uchwały antysmogowej”,
Przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowana zapisów uchwały antysmogowej
Zlecenie wykonania kompleksowej usługi monitorowania zanieczyszczenia
powietrza na terenie Gminy Jaworze za pomocą bezzałogowego statku
powietrznego („drona”) wyposażonego w system Nosacz II
Przekazanie 15 szt. oczyszczaczy powietrza dla gminnych placówek oświatowych
Realizacja „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata
2018-2020 – etap II – rok 2019” w celu zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych
paliwem stałym w 23 budynkach oraz zmodernizowaniu 23 źródeł ciepła na 1 kocioł
węglowy na kocioł węglowy retortowy/tłokowy 5 klasy wg kryteriów zawartych
w normie PN EN303-5:2012 (WT-WE) oraz 22 kotły gazowe:
o osiągnięty został efekt ekologiczny, polegający na: zmniejszeniu emisji
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery (efekt minimalny): pył –
2 235 kg/a, SO2 – 945 kg/a, NOX – 32 kg/a, , CO – 1 424 kg/a, CO2 – 68 296
kg/a, b-a-p – 0,4 kg/a
o Koszt zadania: 319 834,92 zł w tym środki mieszkańców – 161 834,92 zł, środki
z Budżetu Gminy Jaworze - 57 382,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW
w Katowicach - 100 618,00 zł.
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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.
Przedmiotem współpracy Gminy Jaworze i innych podmiotów uprawnionych było
wspólne wykonywanie zadań publicznych w celu zaspokojenia istniejących potrzeb
społecznych obejmujących sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy,
w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy.
W roku 2019 współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona na bazie ww.
programu dotyczyła w szczególności realizacji zadań publicznych z zakresu:
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kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
ochrony i promocji zdrowia;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.

Należy podkreślić, iż oprócz współpracy prowadzonej na podstawie przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Jaworze w roku 2019
zleciła również zadania publiczne z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu – na podstawie
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. W tym zakresie Gminny Klub Sportowy „Czarni”
Jaworze zrealizował projekt pod nazwą „Rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych
oraz promocja kultury fizycznej poprzez prowadzenie zorganizowanych form szkolenia
sportowego, rozgrywek ligowych lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym”.
Ogółem w roku 2019:




złożono 33. oferty realizacji zadań publicznych, w tym:
o 25 – w trybie konkursowym,
o 7 – w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”),
o 1 – na podstawie ustawy o sporcie.
podpisano 32. umowy na realizację zadań publicznych z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na łączną kwotę
486 400,00 zł, w tym:
o na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
na łączną kwotę 371 400,00 zł;
o na podstawie ustawy o sporcie – na kwotę 115 000,00 zł.

Warto podkreślić, że dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu Gminy Jaworze,
co do wysokości oczekiwanego wsparcia finansowego, zaspokoiły potrzeby organizacji
pozarządowych i innych podmiotów na poziomie aż 98,28 %, co oznacza, że wartość
wnioskowanego dofinansowania zadań publicznych wyniosła łącznie 494 900,00 zł
przy jednoczesnym udzieleniu dotacji w łącznej kwocie 486 400,00 zł.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku odbywała się na podstawie
następujących uchwał i zarządzeń:




Uchwała nr II/26/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2019,
Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust.1
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 30 stycznia 2019r. 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,
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Jaworze ,
Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie
ogłoszenia ostatecznych wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie
Jaworze.
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ROZDZIAŁ 13. SPORT
W ramach Urzędu Gminy Jaworze funkcjonuje Wydział Sportu, do którego
właściwości należy m.in.:









planowanie, koordynacja i organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie
zarządzanych obiektów,
realizacja programu stypendialnego,
współdziałanie z instytucjami oraz placówkami oświatowymi i sportowymi,
współdziałanie z klubami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi,
zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie zarządzanych obiektów poprzez:
bieżące zaopatrywanie w materiały, sprzęt i środki niezbędne do właściwej
eksploatacji użytkowanych pomieszczeń,
opracowywanie kalendarza imprez rekreacyjno-sportowych Gminy Jaworze,
zarządzanie Halą Sportową Jaworze z siedzibą przy ul. Wapienickiej 120A,
kompleksem boisk sportowych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych Nr 1
i Nr 2 w Jaworzu – w dni powszednie po godz. 15:00 oraz w weekendy i dni
powszednie w okresie ferii w ciągu całego dnia oraz ul. Koralowej – w porozumieniu
z zarządem Gminnego Klubu Sportowego „Czarni Jaworze” – z wyłączeniem kortu
tenisowego i boiska do gry w piłki siatkowej, którymi Wydział zarządza w sposób
ciągły.

W 2019r. zrealizowano lub współpracowano przy następujących wydarzeniach sportowych:













styczeń 2019 – Stowarzyszenie Bieg Po Zdrój organizuje - I Zimowy Bieg po Zdrój,
wydział jako współorganizator - Hala Sportowa służyła jako główne zaplecze biegu
łącznie z metą – 300 zawodników z całej Polski.
luty 2019 – turniej dzikich drużyn w siatkówce o Puchar Wójta Gminy Jaworze –
ok. 80 zawodników.
luty – marzec 2019 – turnieje koszykówki, piłki nożnej halowej organizowane przez
UKS Goruszka Jaworze, GKS Czarni Jaworze.
marzec – czerwiec 2019 – boisko treningowe zostało wybrane przez PZPN jako baza
treningowa dla drużyn przebywających w Polsce z okazji turnieju MŚ – U20.
kwiecień 2019 – na hali sportowej impreza dla środowiska sportowego z Gminy
Jaworze – Sportowe Laury 2019 – wyróżnienia dla sportowców, trenerów, działaczy,
wręczył Wójt Gminy Jaworze.
czerwiec 2019 – wynajem komercyjny, na boisku turniej piłki nożnej drużyn z całej
Polski gdzie w składzie byli znani sportowcy, aktorzy, artyści.
lipiec 2019 – II turniej o Puchar Wójta Gminy Jaworze w siatkówce plażowej drużyn
mieszanych – ok. 50 zawodników.
11 Listopad 2019 – I turniej o Puchar Wójta Gminy Jaworze w tenisie stołowym
w 4 kategoriach wiekowych – ok.100 zawodników.
wrzesień – grudzień 2019 – na boisku Orlik oraz na hali sportowej klub Kuloodporni
Bielsko organizował treningi dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Listopad – Grudzień 2019 - turnieje koszykówki, piłki nożnej halowej organizowane
przez UKS Goruszka Jaworze, GKS Czarni Jaworze.
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ZAŁĄCZNIK NR 2.2a
Zestawienie uchwał Rady Gminy Jaworze z 2019 roku
Rada Gminy Jaworze w 2019 roku podjęła 107 uchwał, które dotyczyły pracy
następujących wydziałów Urzędu Gminy Jaworze, gminnych jednostek organizacyjnych lub
pozostających w gestii spraw organizacyjnych Rady Gminy Jaworze:
 Wydział Finansów i Kontroli – 32 uchwały,
 Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego – 7 uchwał,
 Wydział Rozwoju i Infrastruktury – 10 uchwał,
 Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiska – 19 uchwał,
 Wydział Sportu – 1 uchwała,
 Samodzielne stanowisko ds. oświaty – 6 uchwał,
 Rada Gminy – 22 uchwały,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 10 uchwał,
z tego 4 zostały uchylone przez wojewodę śląskiego w całości, a 1 – w części.

Nr

Temat

Uchylenie
CZ. –
Wydział częściowe
CAŁ. –
całościowe

XIV/145/2019

w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia
postępowania i wydania opinii

RG

XIV/144/2019

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

FK

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt
XIV/143/2019
Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

RI

XIV/142/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

FK

XIV/141/2019

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jaworze

CAŁ.

FK

XIV/140/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

FK

XIV/139/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

FK/GOPS

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
XIV/138/2019 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
XIV/137/2019

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

XIV/136/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2020 rok
XIV/135/2019

w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jaworze

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
XIII/134/2019
ewidencyjnie jako działka nr 3837/2 o pow. 0,0834 ha,
położonej w Jaworzu przy ul. Kryształowej, w drodze zakupu

GOPS

FK/OZK

FK
FK
SKU

STRONA 95

XIII/133/2019

w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny
2019/2020 w Gminie Jaworze

OŚ

XIII/132/2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Gminą Bielsko-Biała

SKU

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych
XIII/130/2019
ewidencyjnie jako działki 292/12, 292/15, 292/16, 292/19,
292/20, 292/23 - ul. Kryształowa
XIII/131/2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz
na odstąpienie od jej sprzedaży w drodze przetargu

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych
XIII/129/2019
ewidencyjnie jako działki 1803/53, 1803/32, 1788/14, 1786/7 ul. Myśliwska
XIII/128/2019 w sprawie opłaty targowej

SKU

SKU
SKU

FK

XIII/127/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych

FK

XIII/126/2019

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od
nieruchomości

FK

XIII/125/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

FK

XIII/124/2019

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jaworze

FK
RI

XII/123/2019

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji
Bielsko-Biała Wapienica przy realizacji zadania
polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji
Bielsko-Biała Wapienica

SKU

XII/122/2019

o zmianie 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

XII/121/2019

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze

SKU

XI/120/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Jaworze
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki
zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń
meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze

OZK

XI/119/2019

OZK

XI/118/2019

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki
zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2023 w Gminie
Jaworze

XI/117/2019

przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi na rok 2020

XI/116/2019

o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2019

RG

RI

GOPS
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XI/115/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

FK

XI/114/2019

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jaworze

FK

X/113/2019

w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia
postępowania i wydania opinii

RG

X/112/2019

w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia
Księdza Józefa Londzina

RG

X/111/2019

w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI

RG

X/110/2019

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego
dodatku energetycznego

GOPS

X/109/2019

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu

GOPS

X/108/2019

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

RI
RI

X/107/2019

w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w
Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu
terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji
zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027

SKU

X/106/2019

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych
ewidencyjnie jako działki 2780/1, 2772/21, 2772/1 - ul.
Ustronna

SKU

X/105/2019

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie jako działka 2695/10 o pow. 0,0056 ha - ul.
Graniczna

X/104/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

FK

X/103/2019

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jaworze

FK

IX/102/2019

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego
dodatku energetycznego

SKU

IX/101/2019

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w
sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania
dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu
modernizacji źródeł ciepła

IX/100/2019

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

SKU
SKU

IX/99/2019

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

IX/98/2019

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Jaworze

SKU

IX/97/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

GOPS

CAŁ

CAŁ.

CAŁ.

FK
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IX/96/2019

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jaworze

FK

VIII/95/2019

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników

RG

VIII/94/2019

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

FK

VIII/93/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

FK

VIII/92/2019

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jaworze

FK

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jaworzu za 2018 rok

FK

VIII/91/2019
VIII/90/2019

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

RG

VIII/89/2019

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy
Jaworze

RG

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018
rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu

FK

VIII/88/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen broni St. Maczka w
Jaworzu

RG

VII/87/2019
VII/86/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządu i
Społeczeństwa Obywatelskiego Rady Gminy Jaworze

RG

VII/85/2019

w sprawie powołania Komisji Samorządu i Społeczeństwa
Obywatelskiego

RG

VII/84/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i
Przestrzeni Publicznej Rady Gminy Jaworze

RG

VII/83/2019

w sprawie powołania Komisji Środowiska i Przestrzeni
Publicznej

RG

VII/82/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Lokalnego Rady Gminy Jaworze

RG

VII/81/2019

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Lokalnego

RG

VII/80/2019

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Jaworzu

GOPS

w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego
prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Jaworzu

GOPS

VII/79/2019

OŚ

VII/78/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych

OŚ

VII/77/2019

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
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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
OŚ

VII/76/2019

o zmianie uchwały 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
w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Gminy Jaworze
do Zespołu do rozpatrywania wniosków o wynajem lokali
mieszkalnych

RG

VII/75/2019
VII/74/2019

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze

RI
SKU

VII/73/2019

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w
sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania
dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu
modernizacji źródeł ciepła
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 20182020

SKU

VII/72/2019

OZK

VII/71/2019

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

GOPS

VII/70/2019

o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2019

VII/69/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

FK

VII/68/2019

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jaworze

FK

VI/67/2019

w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia
postępowania i wydania opinii

RG

w sprawie pośmiertnego przyznania medalu „Zasłużony dla
Rozwoju Jaworza” Panu Mariuszowi Makowskiemu –
kustoszowi Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

RG

VI/66/2019

w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Rozwoju
Jaworza” Panu Andrzejowi Śliwce – Przewodniczącemu
Rady Gminy Jaworze w latach 2006-2014

RG

VI/65/2019

Zmiana na
wniosek
RIO
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w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Rozwoju
Jaworza” Panu Zdzisławowi Bylokowi – Wójtowi Gminy
Jaworze w latach 2002-2014

RG

VI/64/2019

OŚ

VI/63/2019

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

SKU

VI/62/2019

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz
wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty
jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego
własność Gminy Jaworze

SKU

VI/61/2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 551/9 o pow. 0,0080 ha,
położonej w Jaworzu przy ul. Leszczynowej, w drodze
zakupu

RI

VI/60/2019

w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji
zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie
Gminy Jaworze

VI/59/2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Bielskiemu w 2019 r.

RI

VI/58/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

FK

VI/57/2019

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jaworze

FK

V/56/2019

w sprawie delgowania radnego do Społecznej Rady Ochrony
i Odnowy Zabytków w Jaworzu

RG

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy
Jaworze

S

V/55/2019

OZK

V/54/2019

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

V/53/2019

w sprawie Statutu Gminy Jaworze

OZK

V/52/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

FK

V/51/2019

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jaworze

FK

IV/50/2019

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jaworze

RG

IV/49/2019

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu

IV/48/2019

w sprawie powołania członka Rady Muzeum Fauny i Flory
Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu i zmiany uchwały Nr
XV/130/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2016 r. w
sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i
Śródlądowej w Jaworzu

CZ

OZK
RI
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w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze” i
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

RI

IV/47/2019

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Jaworze w 2019 r.

SKU

IV/46/2019
IV/45/2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2019-2021

IV/44/2019

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

IV/43/2019

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 II – rok 2019

IV/42/2019

o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej

FK

IV/41/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

FK

IV/40/2019

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jaworze

FK

IV/39/2019

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

FK

GOPS
OŚ

SKU
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ZAŁĄCZNIK NR 2.2b
Zestawienie zarządzeń Wójta Gminy Jaworze z 2019 roku
W roku 2019 Wójt Gminy Jaworze podjął 104 zarządzenia.
1.

Zarządzenie Nr 1/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 stycznia 2019r

2.

Zarządzenie Nr 2/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 stycznia 2019r

3.

Zarządzenie Nr 3/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 stycznia 2019r

4.

Zarządzenie Nr 4/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 stycznia 2019r

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek

5.

Zarządzenie Nr 5/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 3 stycznia 2019r

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek

6.

Zarządzenie Nr 6/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 stycznia 2019r

w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu
Obywatelskiego w Jaworzu w 2019 roku

7.

Zarządzenie Nr 7/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 stycznia 2019r

w sprawie powołania komisji konkursowej – Kierownik GZO

8.

Zarządzenie Nr 8/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 stycznia 2019r

w sprawie wprowadzenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Jaworze
oraz w jednostkach organizacyjnych gminy na 2019 rok.

9.

Zarządzenie Nr 9/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 stycznia 2019r

10.

Zarządzenie Nr 10/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 stycznia 2019r

11.

Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 stycznia 2019r

12.

Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 stycznia 2019r

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Jaworze
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 zaciągnięcia długoterminowego kredytu

13.

Zarządzenie Nr 13/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 stycznia 2019r

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

14.

Zarządzenie Nr 14/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 stycznia 2019r

15.

Zarządzenie Nr 15/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 stycznia 2019r

16.

Zarządzenie Nr 16/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 stycznia 2019r

17.

Zarządzenie Nr 17/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 stycznia 2019r

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w
wyniku ogłoszenia otwartego konkursu 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 2019
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
w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu w gminie Jaworze
w sprawie zmiany składu stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu
jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników
majątkowych Gminy Jaworze

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w
przepisie art. 13 ust. 1 ustawy 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 powołania komisji ds. brakowania dokumentacji
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18.

Zarządzenie Nr 18/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 lutego 2019r.

19.

Zarządzenie Nr 19/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 lutego 2019r.

20.

Zarządzenie Nr 20/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 lutego 2019r.

21.

Zarządzenie Nr 21/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 marca 2019r.

22.

Zarządzenie Nr 22/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 marca 2019r.

23.

Zarządzenie Nr 23/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 marca 2019r.

24.

Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 marca 2019r.

25.

Zarządzenie Nr 25/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 marca 2019r.

26.

Zarządzenie Nr 26/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2019r.

27.

Zarządzenie Nr 27/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2019r.

28.

Zarządzenie Nr 28/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 22 marca 2019r.

29.

Zarządzenie Nr 29/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 marca 2019r.

30.

Zarządzenie Nr 30/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

31.

Zarządzenie Nr 31/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 1 kwietnia 2019r.

32.

Zarządzenie Nr 32/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania tzw. Uchwały
Krajobrazowej (tj. uchwały Rady Gminy Jaworze ustalającej „Zasady i
warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

33.

Zarządzenie Nr 33/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 18 kwietnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu

34.

Zarządzenie Nr 34/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 18 kwietnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka
w Jaworzu

w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
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 wprowadzenia procedury kontroli przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Jaworze
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości
stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
gruntu stanowiącego własność Gminy Jaworze
w sprawie weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach
Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w 2019 roku oraz przyjęcia do
realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na
"Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Jaworze"
w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2013 Wójta Gminy Jaworze z
dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy Jaworze
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie w roku
szkolnym 2019/2020 do VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu
uczniów, którzy ukończyli VI klasę Szkoły Podstawowej nr 1 w
Jaworzu.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Jaworze za rok 2018
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35.

Zarządzenie Nr 35/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 kwietnia 2019r.

36.

Zarządzenie Nr 36/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 26 kwietnia 2019r.

37.

Zarządzenie Nr 37/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 kwietnia 2019r.

38.

Zarządzenie Nr 38/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 kwietnia 2019r.

39.

40.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatycznej
obsługi wyborów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. oraz określenia jego
szczegółowego zakresu zadań
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Fauny i Flory Morskiej i
Śródlądowej w Jaworzu

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola
Samorządowego nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74, 43-384 Jaworze
Zarządzenie Nr 39/2019
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia
Wójta Gminy Jaworze
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen.
z dnia 30 kwietnia 2019r.
broni Stanisława Maczka, ul. Wapienicka 10, 43-384 Jaworze
Zarządzenie Nr 40/2019
w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i udziału w
Wójta Gminy Jaworze
kompleksowym ćwiczeniu obronnym pk. "Granit-2019"
z dnia 7 maja 2019r.

41.

Zarządzenie Nr 41/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 maja 2019r.

42.

Zarządzenie Nr 42/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 8 maja 2019r.

43.

Zarządzenie Nr 43/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 maja 2019r.

44.

Zarządzenie Nr 44/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 maja 2019r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego

45.

Zarządzenie Nr 45/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 maja 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74.

46.

Zarządzenie Nr 46/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 maja 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 10.

47.

Zarządzenie Nr 47/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 maja 2019r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74.

48.

Zarządzenie Nr 48/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 15 maja 2019r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr
2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 10.

49.

Zarządzenie Nr 49/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 maja 2019r.

50.

Zarządzenie Nr 50/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 23 maja 2019r.

w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat
powstałych w Gminie Jaworze w wyniku zdarzenia noszącego
znamiona klęski żywiołowej - ulewnych deszczy w dniach 22-23 maja
2019r.
w sprawie powołania zespołu ds. rozpatrywania wniosków o wynajem
lokali mieszkalnych

51.

Zarządzenie Nr 51/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 maja 2019r.

w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Promocji Gminy Jaworze

52.

Zarządzenie Nr 52/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 maja 2019r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka
Promocji Gminy Jaworze

53.

Zarządzenie Nr 53/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 maja 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

w sprawie konsultacji projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej dla Gminy Jaworze na lata
2018-2020
w sprawie konsultacji projektu uchwały o zmianie 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 zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok
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54.

Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 maja 2019r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Jaworze „Raportu o
stanie Gminy Jaworze za 2018 rok”

55.

Zarządzenie Nr 55/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

56.

Zarządzenie Nr 56/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 czerwca 2019r.

57.

Zarządzenie Nr 57/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. "Rewitalizacja istniejącego budynku tzw. Domu Zdrojowego w
Jaworzu"
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego

58.

Zarządzenie Nr 58/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Ośrodka
Promocji Gminy Jaworze

59.

Zarządzenie Nr 59/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego za 2018 rok
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej

60.

Zarządzenie Nr 60/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego za 2018 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu

61.

Zarządzenie Nr 61/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

62.

Zarządzenie Nr 62/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 czerwca 2019r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w Gminie Jaworze

63.

Zarządzenie Nr 63/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 czerwca 2019r.

64.

Zarządzenie Nr 64/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 czerwca 2019r.

w sprawie konsultacji 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 konsultacji projektu w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

65.

Zarządzenie Nr 65/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

66.

Zarządzenie Nr 66/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jaworze

67.

Zarządzenie Nr 67/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 czerwca 2019r.

68.

Zarządzenie Nr 68/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 28 czerwca 2019r.

69.

Zarządzenie Nr 69/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 lipca 2019r.

70.

Zarządzenie Nr 70/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 lipca 2019r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do składania oświadczeń w
imieniu Gminy Jaworze w związku z uzyskanym dofinansowaniem na
realizację projektu Świetlica Koralowa
w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w
sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jaworzu
w sprawie konsultacji projektu uchwały o zmianie 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 dwa wolne stanowiska urzędnicze inspektora w wymiarze
½ etatu i w wymiarze całego etatu w Wydziale Finansów i Kontroli
Urzędu Gminy Jaworze.
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71.

Zarządzenie Nr 71/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 lipca 2019r.

72.

Zarządzenie Nr 72/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 17 lipca 2019r.

73.

Zarządzenie Nr 73/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 lipca 2019r.

74.

Zarządzenie Nr 74/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 24 lipca 2019r.

75.

Zarządzenie Nr 75/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 sierpnia 2019r.

76.

Zarządzenie Nr 76/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 sierpnia 2019r.

77.

Zarządzenie Nr 77/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego
Przedszkola nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74

78.

Zarządzenie Nr 78/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 września 2019r.

79.

Zarządzenie Nr 79/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 września 2019r.

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 13 października 2019r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

80.

Zarządzenie Nr 80/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 12 lipca 2019r.

81.

Zarządzenie Nr 81/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 września 2019r.

82.

Zarządzenie Nr 82/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 20 września
2019r.
Zarządzenie Nr 83/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 września 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

Zarządzenie Nr 84/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 października
2019r.
Zarządzenie Nr 85/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 października
2019r.

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za trzymywanie
kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

83.
84.

85.

86.

Zarządzenie Nr 86/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 7 października
2019r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze (pod)inspektora w Wydziale
Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze
w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów
ostrzegania i alarmowania ludności
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Jaworze"
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworze
za I półrocze 2019 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
2019 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatycznej
obsługi wyborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019r. oraz określenia jego szczegółowego zakresu
zadań.
W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy ul.
Wapienickiej 120a Gminy Jaworze

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania od 2020
roku ze stosowania na terenie Gminy Jaworze jednorazowych
opakowań, naczyń, sztućców i podobnego rodzaju przedmiotów,
wykonywanych ze szkodliwych dla środowiska naturalnego tworzyw
sztucznych, a w szczególności z plastiku lub styropianu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok
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87.

88.

89.

90.

91.
92.

93.

94.

Zarządzenie Nr 87/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 października
2019r.
Zarządzenie Nr 88/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 października
2019r.

Zarządzenie Nr 89/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 9 października
2019r.
Zarządzenie Nr 90/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 29 października
2019r.
Zarządzenie Nr 91/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 13 listopada 2019r.
Zarządzenie Nr 92/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 listopada
2019r.
Zarządzenie Nr 93/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 listopada
2019r.
Zarządzenie Nr 94/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 listopada
2019r.

95.

Zarządzenie Nr 95/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 19 listopada
2019r.

96.

Zarządzenie Nr 96/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 25 listopada
2019r.
Zarządzenie Nr 97/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 27 listopada
2019r.

97.

98.

Zarządzenie Nr 98/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 5 grudnia 2019r.

99.

Zarządzenie Nr 99/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2019r.

100.

Zarządzenie Nr 100/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2019r.

101.

Zarządzenie Nr 101/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 11 grudnia 2019r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Jaworze
w sprawie konsultacji projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia
postępowania o zamówienie publiczne na "Rewitalizacja istniejącego
budynku tzw. Domu Zdrojowego w Jaworzu - postępowanie nr 2"
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów
ostrzegania i alarmowania ludności
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego
w sprawie określenia szczegółowości projektów planów finansowych
samorządowych jednostek budżetowych
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą ,,ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE JAWORZE i
DOSTARCZENIE ICH DO REGIONALNEJ INSTALACJI DO
PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZAKŁADU
GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL.
KRAKOWSKIEJ 315D”.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu
Gminy Jaworze
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą ,,Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie
1300000,00 zł"
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4
pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
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 zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy
Jaworze na 2020 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy
Finansowej
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102.

Zarządzenie Nr 102/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2019 rok

103.

Zarządzenie Nr 103/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za samorządowej
instytucji kultury

104.

Zarządzenie Nr 104/2019
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za samorządowej
instytucji kultury

STRONA 108

Załącznik Nr 6.1
Raport z działalności Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu
POLITYKA EDUKACYJNA I OŚWIATOWA W GMINIE
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 swoją działalność 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 roku szklonym
2019/2020 był on następujący: ,,Z matematyką za Pan Brat – już od najmłodszych lat”.
W Rocznym Planie Pracy Przedszkola uwzględniane są – kierunki polityki
oświatowej państwa:





Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych.
Rozwijanie kompetencji matematycznej uczniów.
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowej uczniów,
w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

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,
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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, festyny. W 2019r. przygotowano przedstawienie „Królewna
Śnieżka”, w którym udział wzięli nauczyciele, dyrekcja oraz rodzice naszych
przedszkolaków,
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.

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”, Korowody Ekologiczne, dokarmianie ptaków, zbiórka karmy
dla bezdomnych zwierząt, akcja „Góra Grosza”, zbieranie środków higienicznych
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bielsku-Białej). 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 na rzecz przedszkola.
Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizacje.
Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycieli.
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WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
Przedszkole współpracuje z różnymi Instytucjami na terenie Gminy/ Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej; Ośrodek Promocji Gminy Jaworze; Straż Pożarna, Policja;
Koło Gospodyń Wiejskich itp./, ale nie tylko o czy świadczą otrzymane podziękowania:








Towarzystwa Patriotycznego KRESY w Częstochowie za udział w organizacji
paczek żywnościowych na rzecz rodzin potrzebujących w Wilnie i udział
w akcji ,,Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”.
Dyplom od Towarzystwa Nasz Dom z podziękowaniami i wyrazami uznania
za ogromny wkład w ogólnopolską akcję Góra grosza- wspierającą zawodowe
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz domy dla dzieci.
Podziękowanie od Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Reksio
w Bielsku-Białej dla przedszkolaków, rodziców i nauczycieli za karmę oraz dary
dla czworonogich podopiecznych. ,,Pełna Miska dla schroniska”.
Podziękowanie za włączenie się do Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej: ,,Dzieci
uczą swoich rodziców”.

Placówka na bieżąco bierze udział w akcjach organizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Katowicach,, Szkoła do hymnu”, ,,Szkoła pamięta”. Przedszkole współpracuje
także z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Jaworze/ między innymi
z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze, współuczestniczymy 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.
Przedszkole bierze udział również w Dniach Przedsiębiorczości organizowanych
przez Szkoły Średnie z Bielska Białej – za co również otrzymujemy podziękowania.
Przedszkole współpracuje również ze Stacją Sanitarną-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej –
włączyło się w program ,,Żywienie na wagę zdrowia” Przedszkole współpracuje na bieżąco
z Powiatową Poradnią-Psychologiczno-Pedagogiczną w Czechowicach – Filia w BielskuBiałej /nauczyciele biorą udział okresowo na zaproszenie poradni w szkoleniach/.
Przedszkole współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej /są to
najczęściej opinie na temat funkcjonowania dzieci w rodzinach zastępczych/.
Współpracujemy ze Stowarzyszeniem działającym na terenie Gminy JaworzeStowarzyszeniem Bieg Po Zdrój – otrzymując na rzecz dzieci sprzęt sportowy i zabawki
edukacyjne.
KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1
W JAWORZU NA LATA 2018-2023
Przedszkole ma również opracowaną Koncepcję Pracy Przedszkola na lata 20182023 - 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,
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lepszych i oryginalnych rozwiązań. 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.
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,
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- 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
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,
upowszechnianie informacji o przedszkolu/ np. w Echu Jaworza/

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.

Tradycje przedszkolne. Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność
i specyfikę. Placówka ma swoje logo 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”
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•
•
•
•

Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
Powitanie Wiosny
Dzień Ziemi
„Dzień Rodziny” – festyn

KIERUNKI DZIAŁAŃ NA LATA 2018-2023
Podejmując działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, wytyczyliśmy
następujące kierunki działań:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Tworzenie optymalnych warunków do rozwijania wyobraźni twórczej
w działalności plastycznej i muzycznej .
Kształtowanie postaw wobec zdrowia w odniesieniu do funkcjonowania własnego
organizmu i przeciwdziałania infekcji poprzez różnorodne formy aktywności.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających szeroki kontakt z naturą.
Kształtowanie procesów społeczno-moralnych umiejętności współżycia
i współdziałania z rówieśnikami.
Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka poprzez zachęcanie do wszelkiego
rodzaju zabaw zaspakajających naturalną potrzebę ruchu oraz jej wpływu
na prawidłowy rozwój organizmu.
Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowego folkloru i tradycji
naszego regionu.
Odkrywanie w dzieciach ich zdolności i uzdolnień. Wspieranie rozwoju dzieci
potencjalnie uzdolnionych. Stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich
wrodzonymi możliwościami.

Dzieci:
•
•
•
•
•
•

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.
PRIORYTETY 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.

DIAGNOZA 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.
Przedmiotem ewaluacji w roku szkolnym 2018/2019
były następujące wymagania:
FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU.
Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji w tym zakresie:
Przedszkole współpracuje z rodzicami w różnych obszarach, pozyskuje
i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Rodzice maja możliwość włączania
się w różne działania przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w przedszkolu
decyzjach. Wiele działań realizowanych w placówce ma na celu wspieranie rodziców
w wychowywaniu dzieci. Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy
przedszkola i korzystają z tej możliwości. Wśród wielu dowodów wymienionych przez
rodziców i nauczycieli można wskazać : możliwość wyrażania swojego zdania podczas
indywidualnych rozmów z nauczycielami, na zebraniach grupowych i ogólnych jak również
przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych. Rodzice opiniują działania przedszkola,
np. kalendarz imprez, doposażają ze środków Rady Rodziców sale zajęć w środki
dydaktyczne i zabawki. Rodzice chętnie uczestniczą w podejmowanych działaniachwspólnie organizują imprezy i uroczystości przedszkolne. Ponadto rodzice chętnie
organizują w grupach warsztaty dzięki którym dzieci mają możliwość poznania zawodów
wykonywanych przez rodziców. Przedszkole podejmuje różne działania w celu wspierania
rodziców w wychowywaniu dzieci: pogadanki, wspólne rozwiązywanie problemów
wychowawczych, wskazywanie możliwości uzyskania pomocy w Poradni PsychologicznoPedagogicznej, badania logopedyczne oraz opieka specjalisty, informacje na tablicy
ogłoszeń na stronie internetowej przedszkola.
Rekomendacje:
1.
2.
3.
4.

Kontynuować proces motywowania i angażowania rodziców do współpracy
z przedszkolem.
Prowadzić na bieżąco stronę internetowa przedszkola.
Wskazywać efekty działań zainicjowanych przez rodziców na rzecz rozwoju
dziecka/przedszkola.
Na bieżąco informować rodziców o codziennych inicjatywach i potrzebach
placówki poprzez stronę internetową, zebrania grupowe, kącik dla rodziców
w celu zwiększenia ich aktywności ukierunkowanej na współpracę
z przedszkolem.
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NABYWANIE PRZEZ DZIECI WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONYCH
W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ:
Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji w tym zakresie:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Nauczyciele prowadza zajęcia wykorzystując różnorodne metody i formy pracy,
tworząc sytuacje edukacyjne takie jak : wycieczki ,spacery ,zabawy badawcze,
dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, spotkania z przedstawicielami różnych
zawodów, imprezy i uroczystości.
Nauczyciele m monitorują osiągnięcia dzieci przez prowadzenie ich obserwacji
w codziennych zajęciach i zabawach, które odnotowywane są w arkuszach
obserwacji. Analizując prace twórcze dzieci i wymieniają się swoimi
spostrzeżeniami. Ponadto u 6- latków przeprowadzają wstępną ocenę gotowości
szkolnej i sporządzają końcową
,, Ocenę gotowości szkolnej „
W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci, nauczyciele
dobierają odpowiednie metody, formy pracy i środki dydaktyczne oraz
opracowują indywidualne programy wsparcia, które umożliwiają rozwój
wiadomości, umiejętności i uzdolnień dzieci.
Rodzice są zadowoleni z nabywanej przez ich dzieci wiedzy i umiejętności
w przedszkolu, ponieważ w ten sposób uczą się samodzielności, odporności
emocjonalnej i są dojrzałe do podjęcia nauki w szkole.
Wszyscy nauczyciele pozytywnie oceniają realizację podstawy programowej,
ponieważ przedszkole posiada odpowiednie warunki umożliwiające jej realizację.

Rekomendacje :
1.
2.

Należy szukać nowych sposobów motywowania dzieci do zdobywania
wiadomości i umiejętności.
Zachęcać rodziców do większej współpracy na rzecz dzieci i przedszkola

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z MEDIÓW:
Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji w tym zakresie:
1.
2.

Nauczyciele korzystają z mediów ( Internetu i komputera) w pracy dydaktycznej
przygotowując się do zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
Pedagodzy i rodzice są uświadomieni w sprawie zagrożeń wynikających
z bezpieczeństwem korzystania z mediów

Rekomendacje:
1.

2.
3.

Kontynuowanie podjętych w przedszkolu działań dotyczących przekazywania
wiedzy i umiejętności, a także kształtowania postaw u dzieci związanych
z przygotowaniem dzieci do bezpiecznego korzystania z mediów.
Prowadzenie zajęć tematycznych związanych z bezpiecznym korzystaniem
z Internetu, a także płynącymi z niego zagrożeniami i korzyściami.
Proponowanie rodzicom treści edukacyjnych w sieci, które mogą rozwijać
dziecko np. poprzez gry.
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SUKCESY, OSIĄGNIĘCIA, REKOMENDACJE ORAZ UZYSKANE CERTYFIKATY:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Zajęcie I miejsca w konkursie ,,Kolędujemy w różnych językach” /NSP-Akademia
Żaków/
Zajęcie I miejsca w XIX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek dla Zespołu Przedszkolnego
– Grupy – Wesołe Skrzaty za wykonanie Pastorałki ,,Kolędnicy
Wędrownicy”/styczeń 2019/
Zajęcie II miejsca w XVIII w Festiwalu Kultury Przedszkolnej – zorganizowanym
przez Dom Kultury w Hałcnowie – za żywiołowość, entuzjazm, piękne kostiumy
i scenografię w programie pt. ,,Piracka Przygoda”
Nagroda indywidualna dla przedszkolaka za rolę szalonej Hiszpanki w XVIII
Festiwalu Kultury Przedszkolnej – organizowanym przez Dom Kultury w Hałcnowie
/15-16 maja 2019r./
Nagroda indywidualna dla jednego z przedszkolaków za grę na perkusji podczas
XVIII Festiwalu Kultury Przedszkolnej w Hałcnowie.
Certyfikat Unikids – Uniwersytetu Dziecięcego w Bielsku-Białej za udział w XVIII
Festiwalu Kultury Przedszkolnej w Hałcnowie.
Dyplom za udział w XX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Dom
Kultury w Hałcnowie
Podziękowanie oraz Dyplomy dla dzieci za udział w Powiatowym Konkursie
Plastycznym- ,,Magia Beskidów” pod patronatem Starosty Bielskiego
Certyfikat – Akademii Przedszkolaka ; poświadczający, że placówka uczestniczy
w projekcie, którego celem jest kształtowanie prawidłowej mowy dzieci.
Certyfikat – Akademii Przedszkolaka ; poświadczający, że placówka uczestniczy
w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat własnej
ojczyzny, rozwijanie szacunku do barw i symboli narodowych, kształtowanie postaw
patriotycznych oraz zapoznanie z historią, kulturą, zabytkami i atrakcjami
turystycznymi różnych regionów Polski
Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu ,, Kubusiowi Przyjaciele Natury”
/edycja 2019/2020/
Certyfikat dla placówki za aktywny udział w programie edukacyjno-profilaktycznym
dotyczącym szeroko pojętego bezpieczeństwa ,, Bezpieczeństwo w świecie”przyznany przez Akademię Edukacji ,,Perfekt”
Podziękowanie dla dwójki dzieci i nauczyciela za udział w Powiatowym Konkursie
Plastycznym ,,Jaki znak Twój ? – Orzeł Biały” pod patronatem Starosty Bielskiego.
Wyróżnienie przez Akademię Kreatywnej Edukacji ,,Perfekt” dla placówki
za działalność proekologiczną.

REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI PROJEKTY.
•
•

Jaworkowe Dary Zabawy – zainspirowane koncepcją pedagogiczną Friedricha
Wilhelma Froebla;
Kreatywny Przedszkolak -najstarsza grupa wiekowa

INFRASTRUKTURA. Przedszkole dysponuje3 salami do zajęć z dziećmi, 1 małą salą
dla dzieci, 2 łazienkami z ubikacjami dla dzieci, kuchnią, myjnią, magazynem na artykuły
spożywcze, szatnią dla dzieci, szatnią dla personelu z WC, małym pomieszczeniem
na leżaki dla najmłodszych dzieci, biurem dyrektora przedszkola, piwnicą, ogrodem
przedszkolnym. Od trzech lat Przedszkole zajmuje również jedną z sal w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu dla grupy dzieci 6 letnich
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PROBLEMY:
•
•
•

•

•
•
•

Największym problemem, z którym musimy mierzyć się każdego dnia są problemy
lokalowe.
Dzieci /2 grupy/ uczą się na zmiany, pomimo tego jeszcze jedna grupa musi być
w jednej z sal w Szkole Podstawowej.
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 dzieci.
Nie posiadamy sali do zajęć ruchowych; gimnastyki korekcyjnej – wszystko to musi
odbywać się kosztem łączenia grup dzieci – aby pozyskać wolną salę.
Nie jesteśmy też w stanie przyjąć wszystkich dzieci do przedszkola. Co roku podczas
rekrutacji odsyłamy dzieci do innych przedszkoli.
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 ww. 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.

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: to kłopoty lokalowe.

POTRZEBY:
•
•
•
•
•

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.
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.
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Załącznik Nr 6.2
Raport z działalności Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu
1. Polityka edukacyjna i oświatowa w przedszkolu w roku 2019
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. Realizacja polityki oświatowej przez
Przedszkole nr 2 w roku 2019 łączyła 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 omawianym roku były:
1.

2.

Ewaluacja wewnętrzna (jeszcze nie zakończona, gdyż dotyczy roku szkolnego
2019/2020) dotyczy stopnia spełniania następujących wymagań ewaluacyjnych:
a. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się
b. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji
c. Rodzice są partnerami przedszkola
Monitorowanie dotyczy:
a. Pracy
przedszkola
w zakresie
organizacji
udzielania
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem:
i. udzielania
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w toku
codziennej pracy nauczycieli z dziećmi
ii. organizacji zajęć specjalistycznych
iii. organizacji porad i konsultacji dla rodziców
iv. współpracy z PPPP
v. prowadzenia obserwacji pedagogicznych, diagnozy gotowości
szkolnej
b. Wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania warunków do ich
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowiska
lokalnego z uwzględnieniem:
i. współpracy
z instytucjami
i organizacjami
działającymi
w środowisku lokalnym
ii. wpływu współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym
na rozwój dzieci
iii. uczestnictwa
dzieci
w wydarzeniach
i uroczystościach
organizowanych w przedszkolu.

Przeprowadzane badania, kontrole i monitoring pozwalają na diagnozę pracy
przedszkola w zakresie wybranych obszarów i wymagań ewaluacyjnych.
2. Prognoza
Główne cele, zadania na najbliższe lata zawarte są w Koncepcji Pracy Przedszkola, którą
opracowuje zespół nauczycieli przy współudziale Rady Rodziców. Nasza obecna koncepcja
oparta jest na haśle: „DOBRE PRZEDSZKOLE – DOBRY START – SUKCES W SZKOLE.”
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.
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Przewodnimi celami naszej pracy są:



















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:
Ideą przewodnią naszego przedszkola jest koncentrowanie 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, w którym dobrze
przygotowany nauczyciel – wychowawca, w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo,
zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci, zapewnia im profesjonalną opiekę, edukację
i wychowanie, poprzez realizację wypracowanych przez nauczycieli programów autorskich.
Dążymy do tego, aby praca w naszym przedszkolu opierała się na twórczych metodach
i nowoczesnych kierunkach pedagogiki, zapewniała dzieciom wspaniałą zabawę, dobrze
zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym, bezpiecznym budynku.
Będziemy promować zdrowy i aktywny tryb życia i starać się, by nasze przedszkole było
miejscem o pozytywnym klimacie emocjonalnym, w którym dzieci czują się jak w domu.
Zawsze będziemy zabiegać o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.
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. Nasze przedszkole jest
otwarte na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska.
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3. Działania
Działania edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze przedszkola
Działania
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
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. 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 dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

Ściśle związane z głównym celem wychowania przedszkolnego, jak
i z priorytetowymi, wybranymi na ten rok przez MEN kierunkami i wymaganiami, są
główne zadania wybrane do realizacji w bieżącym roku szkolnym, opisane szczegółowo
w rocznym planie pracy przedszkola. Cele główne, to:
„Pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności dziecka na rzecz jego własnego
rozwoju poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciową
i intelektualną oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczności lokalnej”.
Główne zadania do realizacji, to:




tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnego rodzaju inicjatyw,
działań, rozwoju aktywności i inwencji twórczej na rzecz ich własnego,
wszechstronnego rozwoju;
podejmowanie aktywności, inicjatyw i uczestniczenie w działaniach na rzecz
społeczności lokalnej;

Główne cele – zadania realizowane przy współpracy z rodzicami i z aktywnym
udziałem całego personelu przedszkola.
Obok wybranych na rok szkolny zadań, zawsze jednym z priorytetowych zadań
przedszkola jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu
i na dworze. 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.
4. Problemy
Jednym z głównych problemów jest stan budynku, w którym funkcjonuje
przedszkole, związany z jego wiekiem i koniecznością ciągłego dostosowywania go
do obowiązujących standardów. Istnieje potrzeba wykonania izolacji dachu budynku oraz
sygnalizowana już konieczność wymiany instalacji elektrycznej w całym budynku.
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Kolejny problem lokalowy to:



brak pomieszczeń do prowadzenia dodatkowych, specjalistycznych zajęć z dziećmi,
konieczność wykorzystywani Sali nr 2 na parterze (średniaki) jako jadalni, w której
jedzą obiad dodatkowo 2 grupy starszaków z sal na piętrze. Wymusza to w grupie
średniaków codzienne opuszanie swojej sali, „wędrówkę” po salach starszaków na
piętrze i utrudnia prowadzenie zajęć popołudniowych. Rozwiązaniem mogłaby być
winda towarowa, umożliwiająca transport naczyń i potraw do sal znajdujących się
na piętrze.

5. 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. Jest to przedszkole
4-oddziałowe, do którego uczęszcza 90 dzieci.
Zestawienie powierzchni użytkowych ważniejszych pomieszczeń w budynku:






PIWNICE:
Kuchnia: 22,34 m2, zmywalnia: 14,44 m2, szatnia: 27,60 m2, magazyn: 11,37m2,
kotłownia: 39,27 m2.
PARTER:
Sala zabaw: 57,45 m2, sala zabaw: 40,50 m2, kancelaria: 14,84 m2, szatnia: 31,02m2,
łazienka: 8,07 m2, łazienka: 4,93 m2.
PIĘTRO:
Sala zabaw: 42,79 m2, sala zabaw: 41,13 m2, gabinet: 12,75 m2, łazienka: 5,17 m2.

W roku 2019 zostały wykonane następujące prace:






montaż pierwszej części systemu wentylacji pomieszczeń kuchennych i zaplecza,
znajdujących się w poziomie piwnic
przebudowa fragmentu chodnika przed bramką prowadzącą do przedszkola wraz
z montażem barierki oddzielającej to miejsce od jezdni – dla podniesienia
bezpieczeństwa dzieci (w ramach „Budżetu Obywatelskiego”)
wyposażenie zachodniej części ogrodu przedszkolnego w 4 nowe urządzenia
do zabaw ruchowych na powietrzu (w ramach „Budżetu Obywatelskiego”)
wykonanie instalacji fotowoltaicznej usytuowanej w ogrodzie przedszkolnym.

W związku z sygnalizowanym wcześniej problemem związanym z wiekiem
budynku przedszkola, istnieje pilna konieczność wymiany starej instalacji elektrycznej
w całym budynku i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów. Widoczna jest też
potrzeba wykonania izolacji dachu oraz windy towarowej na piętro budynku.
6. Osiągnięcia
Niewątpliwym osiągnięciem naszego przedszkola jest 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. Możemy się też pochwalić wysokim poziomem prowadzenia zajęć z języka
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angielskiego, wg własnego, wypracowanego przez prowadzącą, panią M.Ć. programu
nauczania.
Prowadzimy rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego
i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. 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.
Nasza placówka uczestniczy w wielu konkursach plastycznych o zasięgu
regionalnym. Organizujemy imprezy masowe w formie pikników, prowadzimy również
akcje charytatywne. Rodzice mogą na bieżąco śledzić osiągnięcia wychowanków. 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, zmodernizowana
w tym roku poprzez zmianę szaty graficznej. Są na niej systematycznie zamieszczane
zdjęcia i ważne informacje z działalności przedszkola, jak też artykuły dla rodziców.
O różnych przedsięwzięciach, sukcesach, czy konkursach rodzice dowiadują się także
za pośrednictwem gazetki informacyjnej w naszej placówce oraz na panelu rodziców
na platformie „I-PRZEDSZKOLE”. Również lokalna prasa: „Echo Jaworza”, w której
systematycznie ukazują się artykuły o wydarzeniach z naszego przedszkola, jest bardzo
ważnym kanałem komunikacji, a także formą promocji działań Przedszkola Nr 2 w Jaworzu.
W kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola, ukazywanie osiągnięć
potencjału społeczności przedszkolnej zaangażowani są: dyrektor przedszkola, wszyscy
nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. Sukcesy i osiągnięcia naszych wychowanków
i naszej placówki są efektem działań polegających na podejmowaniu różnego typy
aktywności, są to przede wszystkim:
Współpraca ze środowiskiem lokalnym:













spotkania z policjantem,
udział w gminnych Dożynkach – współpraca z Urzędem Gminy,
spotkania czytelnicze z pracownikami gminnej Bibliotece w przedszkolu
- spotkania cykliczne w przedszkolu,
spotkania czytelnicze w przedszkolu z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2
w Jaworzu: spotkania cykliczne,
współpraca ze szkołą Podstawową Nr 2 w Jaworzu w zakresie zajęć integracyjnych
z klasą I,
współpraca z Urzędem Gminy Jaworze – wspólne spotkania z Wójtem Gminy
Jaworze w placówce, odwiedziny Wójta Gminy Jaworza z programem artystycznym
o tematyce bożonarodzeniowej,
współpraca z Nadleśnictwem Bielsko-Biała,
współpraca z Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu,
współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku-Białej w formie
uczestnictwa w spotkaniu w poradni nauczycieli dotyczącym diagnozy dzieci
6-letnich,
współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku-Białej w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i gotowości szkolnej dzieci 6-letnich.
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Współpraca z rodzicami:






prezentacja osiągnięć edukacyjnych wychowanków:
zajęcia otwarte dla rodziców w ramach zajęć dydaktycznych,
zajęcia otwarte w ramach zajęć z języka angielskiego,
pomoc, zaangażowanie i inicjatywa rodziców we wszelkiego typu uroczystościach
i ważnych wydarzeniach przedszkolnych,
prezentacja zdolności wokalno-tanecznych oraz recytatorskich na konkursach,
festiwalach przedszkolnych, uroczystościach przedszkolnych.

Uroczystości o charakterze masowym:




Uroczystość okazji Dnia Babci i Dziadka w UG Jasienica „Jasełka pt.: Cztery pory
roku”,
Dzień sportu: „Żyjmy zdrowo na sportowo” uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty,
Spotkania opłatkowe z rodzicami w poszczególnych grupach wychowanków
w przedszkolu.

Akcje charytatywne
Zbiórki:






zbiórka makulatury,
zbiórka nakrętek plastikowych w przedszkolu dla wychowanki Emilii M.,
zbiórka kasztanów i żołędzi do Nadleśnictwa Bielsko-Biała,
zbiórka karmy dla psów i kotów dla Fundacji „Kocie Życie„ i Fundacji „Przystań
Ocalenie”,
zbiórka książek w przedszkolu ”Podziel się książką” dla Szpitala Pediatrycznego
w Bielsku-Białej.

Osiągane przez dzieci a tym samym przez przedszkole sukcesy są momentami,
w których nauczyciele odczuwają satysfakcję z wykonywanego zawodu. W roku 2019
mieliśmy okazje przeżyć kilka takich chwil, kiedy to nasze przedszkolaki odniosły sukcesy
podczas prezentowania swoich umiejętności wokalnych, plastycznych, sportowych,
matematycznych, czytelniczych:











Przedszkolny Konkurs „POLSKA W WIERSZU I PIOSENCE”,
Festiwal Patriotyczny „Tobie Polsko”,
Przedszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek,
Przedszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej,
Przedszkolny Wiosenny Konkurs Recytatorski „Święto Wiosny”,
Przedszkolny Konkurs matematyczno-czytelniczy: „UMIEM CZYTAĆ, UMIEM
LICZYĆ”,
Przedszkolny Konkurs Plastyczny „Jesienna Cyferka”,
Zewnętrzny XX Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej im. M. Papiórek w Domu
Kultury w Hałcnowie – II miejsce w kategorii przedszkolnej,
Zewnętrzny XIX Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej im. M. Papiórek w Domu
Kultury w Hałcnowie – I miejsce w kategorii przedszkolnej – etap finałowy,
Zewnętrzny Konkurs Piosenki „Kolędujemy w językach świata” organizowanym
przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Akademia Żaków” – III miejsce w kategorii
przedszkolnej.
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Dyplomy, podziękowania:








dyplom i podziękowanie za udział w XIX Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej
im. M. Papiórek w Domu Kultury w Hałcnowie – puchar za I miejsce w kategorii
przedszkolnej – etap finałowy,
dyplom i podziękowanie za udział w XX Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej
im. M. Papiórek w Domu Kultury w Hałcnowie - puchar za II miejsce,
podziękowania za zbiórkę karmy z „Przystań Ocalenie” z Ćwiklic,
podziękowanie za zbiórkę kasztanów i żołędzi z Nadleśnictwa w Bielsku-Białej,
podziękowanie za udział w akcji „Podziel się książką” organizowanym przez
Fundację „Dr Clown”,
podziękowanie i dyplom za udział w Konkursie Kolęd „Kolędujemy w językach
całego świata” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Akademia Żaków” w BielskuBiałej.

Sukcesem w obszarze współpracy z rodzicami było też zgłoszenie projektu budżetu
obywatelskiego i pomyślne głosowanie na niego, co pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa
i uatrakcyjnienie pobytu dzieci w przedszkolu przez wykonanie w ramach tego projektu
przebudowy fragmentu chodnika przed bramką prowadzącą do przedszkola wraz
z montażem barierki oddzielającej to miejsce od jezdni oraz wyposażenie zachodniej części
ogrodu przedszkolnego w 4 nowe urządzenia do zabaw ruchowych na powietrzu.
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Załącznik Nr 6.3
Raport z działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 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 zerówki.
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 % 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, 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 Bielska-Białej.
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.
Osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych:





ze względu na brak klas ósmych nie uczestniczyliśmy w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium,
międzynarodowy Konkurs Biblijny „Jonasz” – czterech finalistów,
międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – 5 wyróżnień,
XVI Powiatowy Konkurs Ekologiczny – II m-ce praca przestrzenna, III m-ce praca
literacka,
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regionalny Konkurs „Zwierzęta wokół nas”: – I m-ce w kategorii prac literackich,
rejonowy konkurs historyczny (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 2019.

Osiągnięcia w sporcie:







4. miejsce w Mistrzostwach Śląska w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców
i 6 dziewcząt,
5. miejsce dziewcząt w Finałowym Turnieju Województwa Śląskiego Tymbark Cup
6. miejsce w klasyfikacji rywalizacji sportowej w Powiecie Bielskim,
3. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bielskiego w 4-boju lekkoatletycznym
dziewcząt,
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 15-40 osób z klas 2-6, zdobywając
wiele medali. 2 naszych uczniów została zakwalifikowana na Mistrzostwa Polski
w Łodzi – najlepszym wynikiem jest 3 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 PedagogicznoPsychologicznej, wynika że w 2019 roku uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami:







wyrównawczymi – 106 uczniów,
rewalidacyjnymi – 6 uczniów,
korekcyjno-kompensacyjnymi – 9 uczniów,
socjoterapeutyczne – 1 uczeń
gimnastyki korekcyjnej – 41 uczniów,
terapią logopedyczną – 22 uczniów.

W sprawach bezpieczeństwa przeprowadzono spotkania dla uczniów klas I-III
nt. „Bezpiecznej drogi do domu i szkoły oraz bezpiecznych zachowań”. Uczniowie klas
czwartych spotkali się z policjantem na omówieniu zasad bezpiecznego poruszania się
w ruchu drogowym – karta rowerowa. Dla kl. 6-8 zorganizowano spotkania nt. dopalaczy.
Projekty i programy realizowane w szkole:
- Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie : podejmujemy różne zadania w celu poprawienia
zdrowia uczniów, ich kondycji fizycznej i promocji zdrowego stylu życia. Od wielu lat

STRONA 127

prowadzimy w tym zakresie działania prozdrowotne i na rzecz podniesienia kondycji
fizycznej. Od kilku 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).
W dalszym ciągu w szkole realizowane są innowacje, kontynuacja oraz pojawiają się nowe:







Innowacja „Nauka wokół nas” dla kl. III – VIII,
Innowacja English Dream - połączenie nauki i zabawy dla opanowania języka
obcego – wszyscy uczniowie,
Innowacja zdrowotna - ABC zdrowego stylu życia – wszyscy uczniowie,
Innowacja czytelnicza - Z książką za pan brat - wszyscy uczniowie,
Innowacja „Bon ton” - stosowanie w życiu codziennym zasad kulturalnego
zachowania - wszyscy uczniowie,
Innowacja regionalna – edukacja regionalna - wszyscy uczniowie.

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 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 doposażanie klas; w miarę potrzeb zakup stołów i krzeseł dla uczniów
najstarszych.

6. Infrastruktura Szkoła dysponuje budynkiem, w którym mieści się:











12 dużych sal lekcyjnych (jedna wykorzystywana przez P1),
sala informatyczna,
trzy 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.
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Załącznik Nr 6.4
Raport z działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzu
1. Polityka edukacyjna i oświatowa w gminie
SP2 to mniejszych rozmiarów szkoła obejmująca swym obwodem obszar na granicy
z miastem Bielsko-Biała. Po reformie szkoła posiada pełną strukturę 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 p.o. 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 gminy Jaworze, 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.
Organizacja trzech lekcji w-f dla różnych klas równocześnie znacznie wpłynęła
na poprawę organizacji zajęć uczniów w tygodniu. W ostatnich latach obserwuje się wzrost
liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na koniec
2019 roku pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęto 23 uczniów z opinią PPPP oraz
5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Koszty realizacji zaleceń wynikających z takich opinii i 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.
Po reformie dokonuje się zmian w strukturze zatrudnienia pracowników
dydaktycznych, jednak w pierwszej kolejności zatrudniania się w szkołach nauczycieli
zatrudnionych w gminie Jaworze – 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
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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) 2019; 3 laureatów (j. polski,
geografia, biologia).
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; wójt gminy Jaworze
podjął już działania zmierzające do wymiany kotłów na gazowe,
bazowe: brak – mała sala gimnastyczna, w której nie było możliwości realizacji zajęć
w całych oddziałach została zaadoptowana na salę do ćwiczeń tanecznych, a w-f
realizowany jest na hali sportowej; na bieżąco realizowane są remonty zgodnie
z zaleceniami PPIS.

5. Rekomendacje







6.

wsparcie inicjatyw związanych z innowacyjnością i ofertą zajęć pozalekcyjnych
(taniec, sport, zajęcia rozwijające zainteresowania),
dokończenie prac remontowych w budynku (posadzka na korytarzach, schody),
wymiana oświetlenia na ekonomiczne ledowe, zaprojektowanie przejścia do hali
sportowej (np. zadaszenia),
dostosowanie pomieszczeń do nauki 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).

Infrastruktura

Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową (9 sal do zajęć pełnowymiarowych,
2 sale do zajęć w grupach, sala gimnastyczna/taneczna, 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
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.

STRONA 130

