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1. WSTĘP 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawodawca 

wprowadził do prawa samorządowego nową instytucję. Jest nią Raport o stanie gminy, który po 

raz pierwszy opracowywany jest w roku bieżącym i odnosi się do roku 2018.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że wójt co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie gminy Raport o stanie gminy. Obligatoryjnym elementem procesu jest 

podejście partycypacyjne i obligatoryjna organizacja i przeprowadzenie debaty nad Raportem             

o stanie gminy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Miedźnej do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminy, a także staną się podstawą do 

prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

Raport ma na celu dokonanie analizy poprzez stworzenie katalogu obiektywnych 

parametrów, które będą mogły być corocznie monitorowane i brane pod uwagę podczas 

wypracowywania i dokonywania korekt w polityce rozwojowej samorządu. Raport o stanie gminy 

pozwoli na opis stanu gminy w danym roku.  

Prezentowany Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy: 

 demografia  

 finanse Gminy 

 informacja o stanie mienia komunalnego 

 informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 Zasobach materialnych gminy 

 infrastrukturze komunalnej 

 ochrona środowiska 

 polityka społeczna  

 oświata 

 kultura i sport  

 turystyka i zabytki 

 realizacji uchwał rady gminy 
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Celem przygotowania niniejszego Raportu jest przedstawienie Radzie Gminy oraz 

mieszkańcom informacji o sytuacji gospodarczej i społecznej gminy Miedźna. W tym celu zostały 

zgromadzone dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy według stanu za rok 2018.  

Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej 

na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się 

można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań. 

Analiza zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno atutów Gminy, jak                     

i pewnych braków i problemów. Są one podstawą procesu planistycznego, bowiem atuty są tymi 

elementami, na których należy bazować planując dalszy rozwój Gminy. Z kolei usunięcie bądź 

zniwelowanie braków i problemów to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do 

lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców, a więc zwiększenia atrakcyjności Gminy. 

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł    

i są wynikiem prac szerokiego grona osób, reprezentujących m.in.: 

 Urząd Gminy Miedźna 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Gminny Ośrodek Kultury 

 Gminna Biblioteka Publiczna 

 Zespół Oświaty i Wychowania 

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

 

 

 

 

Raport opracowała:  
Renata Łuniewska 
Zastępca Wójta Gminy Miedźna
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2. INFORMACJE O GMINIE 

2.1 CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

Gmina Miedźna to gmina wiejska, położona jest w południowej części województwa 

śląskiego, w powiecie pszczyńskim, w Kotlinie Oświęcimskiej, na styku Równiny Pszczyńskiej                  

i Doliny Górnej Wisły. Znajduje się w pobliżu drogi krajowej Gdańsk- Warszawa- Bielsko-Biała- 

Cieszyn (DK1).  

Gmina Miedźna graniczy: 

 od południa z gminami Bestwina i Wilamowice należącymi do powiatu bielskiego, 

 od zachodu z miastem i gminą Pszczyna należącymi do powiatu pszczyńskiego, 

 od północy z gminą Bojszowy należącą do powiatu bieruńsko – lędzińskiego, 

 od wschodu z gminami Oświęcim i Brzeszcze należącymi do powiatu oświęcimskiego.  

Wschodnia granica gminy pokrywa się z granicą województwa śląskiego oraz województwa 

małopolskiego. Naturalną granicę gminy tworzy od południa i wschodu rzeka Wisła, a od północy 

częściowo rzeki Pszczynka, Młynówka i Korzeniec. 

Miedźna usytuowana jest na trasie oraz w sąsiedztwie dróg kołowych i kolejowych tworzących 

swoisty równoleżnikowy korytarz komunikacyjny o znaczeniu regionalnym, rozciągający się 

pomiędzy regionem Rybnika i Pszczyny, a Oświęcimiem. Korytarz komunikacyjny gminy tworzą: 

 droga wojewódzka nr 933 przebiegająca przez południową część gminy na trasie Pszczyna-

Miedźna – Grzawa – Góra – Brzeszcze - Oświęcim, 

 droga wojewódzka nr 931 relacji Pszczyna - Bieruń, 

 linia kolejowa dwutorowa zelektryfikowana z ruchem pasażerskim i towarowym (linia PKP 

E-65) Czechowice – Dziedzice – Brzeszcze – Oświęcim. 

Dwie ostatnie trasy mimo że, nie przebiegają przez teren gminy, a jedynie w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie, mają jednak znaczenie ze względu na dostępność komunikacyjną gminy. 

Pierwotnie gmina miała charakter wiejski, jednakże w latach osiemdziesiątych XX wieku,                

w związku z uruchomieniem kopalni węgla kamiennego „Czeczott” w miejscowości Wola 

wybudowano dwa osiedla mieszkaniowe, na terenie których osiedlili się nowi mieszkańcy 

pochodzący z różnych regionów Polski. Przenikanie się różnych kultur i zwyczajów nie wpłynęło 

negatywnie na kultywowanie śląskich tradycji stając się jednocześnie siłą napędową rozwoju 
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gminy. Obecnie gmina Miedźna odznacza się dualnym przemysłowo-rolniczym charakterem. O jej 

atrakcyjności nie tylko dla mieszkańców stanowią posiadane przez nią walory krajobrazowe, liczne 

zbiorniki  wodne, korzystny mikroklimat, zlokalizowane na jej obszarze zabytki kultury sakralnej, 

oraz prężnie rozwijająca się infrastruktura oświatowa, sportowa i rekreacyjna, a przede wszystkim 

zaś dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. Ponadto na jej atrakcyjność wpływa lokalizacja 

pomiędzy większymi miastami jak Tychy, Oświęcim i Pszczyna. 

2.2 JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 

 

Gmina Miedźna obejmuje sześć miejscowości, które ze względu na lokalizację dwóch osiedli 

mieszkaniowych stanowią osiem sołectw: 

 sołectwo Frydek, 

 sołectwo Gilowice,  

 sołectwo Grzawa,  

 sołectwo Góra, 

 sołectwo Miedźna,  

 sołectwo Wola, 

 sołectwo Wola I, 

 sołectwo Wola II.   

Sołectwa tworzą strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium 

realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. 

2.3 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

 

W skład gminy wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

 Urząd Gminy Miedźna, 

 Zespół Oświaty i Wychowania, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

 Gminny Ośrodek Kultury, 

 Gminna Biblioteka Publiczna, 

 Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, 
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 Zespół Szkół w Woli (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego, oddziały 

gimnazjalne Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko i Technikum nr 1), 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich, 

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej i oddziały gimnazjalne Gimnazjum im. 

Powstańców Śląskich), 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II, Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Juliana Tuwima i oddziały gimnazjalne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. 

prof. J. Tischnera) 

 Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku, 

 Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze, 

 Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli, 

 Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli, 

 Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku, 

 Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze. 

 Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli. 

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 
2.4 DEMOGRAFIA 

Na terenie gminy Miedźna mieszka 15 503 osoby (stan na 31 grudnia 2018 r). Analizując 

stan ludności, daje się zaobserwować utrzymywanie się jej na zbliżonym poziomie w ostatnich 

latach.  

Ludność Kobiety na 100 mężczyzn 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

15 503 7 693 7 810 101,5 

 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-18 1 701 1 671 3 372 

19-65 5 423 0 5 423 

19-60 0 4 972 4 972 

pow. 65 569 0 569 

pow. 60 0 1 167 1 167 

Ogółem 7 693 7 810 15 503 
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3. INFORMACJE FINANSOWE 

3.1 STAN FINANSÓW GMINY NA KONIEC 2018 r. 

 

1. udział dochodów własnych w dochodach stanowi ogółem wg planu 38,7%, wg wykonania 

39,7%. 

2. udział wydatków majątkowych w wydatkach stanowi ogółem wg planu 16,23%, wg 

wykonania 15,83%. 

3. zadłużenie ogółem 8 041 216,10 zł z tego: 

 zaciągnięte kredyty 4 672 122,00 zł, 

 zaciągnięte pożyczki 369 094,10 zł, 

 wyemitowane obligacje komunalne 3 000 000,00 zł. 

4. poziom wolnych środków na koniec 2018r. wg bilansu z wykonania budżetu wynosi 

6 963 153,49 zł. 

3.2  WYKONANIE BUDŻETU GMINY NA KONIEC 2018 r. 

 

1. wykonanie dochodów i wydatków 

 dochody wykonanie ogółem 74 927 990,20 zł (101,4% planu) w tym: 

 dochody bieżące 72 207 579,49 zł (101,26% planu) 

 dochody majątkowe 2 720 410,71 zł (104,04% planu) 

W roku 2018 w stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost dochodów PIT o 1,6 mln zł,                      

tj. o 11,5%. Poziom dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych utrzymuje się na 

porównywalnym poziomie w stosunku do lat poprzednich, z uwzględnieniem wzrostu podatku           

o wskaźnik inflacji. 

 wydatki ogółem 71 777 907,86 zł (94,6% planu) w tym: 

 wydatki bieżące 60 413 250,09 zł (95,1% planu) 

 wydatki majątkowe 11 364 657,77 zł (92,3% planu) 

2. wynik operacyjny - wykonana nadwyżka operacyjna 11 794 329,40 zł. 

3. dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków UE  

 plan 3 018 495,25 zł 

 wykonanie 3 234 778,96 zł 

4. dochody ze sprzedaży  majątku  
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 plan 47 270,00 zł 

 wykonanie 57 591,65 zł 

3.3 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

 

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 12 312 211,01 zł zrealizowano                           

w wysokości 11 364 657,77 zł tj. 92,3% 

3.4 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

 

1. Spłata zadłużenia następowała zgodnie z ustalonym harmonogramem, w kwotach                                 

i terminach wynikających z zawartych umów. Dokonano spłaty zadłużenia na kwotę 

2 249 051,00 zł, poniesiono koszty obsługi długu na kwotę 185 975,15 zł, w tym: 

 spłata pożyczki – 53 709,00 zł, odsetki - 6 438,15 zł,  

 spłata kredytów – 945  342,00 zł, odsetki - 74 999,50 zł, 

 wykup obligacji – 1 250 000,00 zł, odsetki - 104 537,50 zł. 

2. Nadwyżka operacyjna 

W latach 2019 -2026 planowany poziom nadwyżki operacyjnej kształtuje się następująco: 

 rok 2019 – 4 659 811,69 zł, 

 rok 2020 – 5 315 349,00 zł, 

 rok 2021 – 5 182 990,00 zł, 

 rok 2022 – 5 752 322,00 zł, 

 rok 2023 – 5 323 387,00 zł, 

 rok 2024 – 5 396 230,00 zł, 

 rok 2025 – 5 470 893,00 zł, 

 rok 2026 – 5 547 423,00 zł 

 W każdym z wymienionych lat objętych wieloletnia prognozą finansową zostaje  

spełniona relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.  

3. Kwota długu  

Spłata zaplanowanego zadłużenia następować będzie do końca roku 2024. 

W poszczególnych latach poziom zadłużenia kształtuje się następująco: 

 rok 2019 – 7 162 447,00 zł, 

 rok 2020 – 4 329 996,00 zł, 
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 rok 2021 – 2 288 116,00 zł, 

 rok 2022 –    697 185,00 zł, 

 rok 2023 –    239 437,00 zł, 

 rok 2024 -     0,00 

4. Prognoza limitu spłaty zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:  

 rok 2019 - 3,68 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,55%, 

 rok 2020 - 3,59 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,78%, 

 rok 2021 - 2,77 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,81%, 

 rok 2022 - 2,15 % przy dopuszczalnym wskaźniku 6,61%, 

 rok 2023 - 0,61 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,08 %,  

 rok 2024 - 0,31 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,29 %,  

 
5.   Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy: 

 Zaplanowane do końca 2021 roku zadania inwestycyjne znajdują finansowanie 

w ramach zaplanowanej nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych gminy, w tym 

dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków otrzymanych ze źródeł zewnętrznych.  

3.5 FUNDUSZ SOŁECKI 

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ustalono, że wysokość 

środków stanowiących Fundusz Sołecki na rok 2018 wyniosła 254 617,85 zł z podziałem na 

poszczególne sołectwa: 

 

 sołectwo Frydek – 33 149,05 zł, 

 sołectwo Gilowice – 33 149,05 zł, 

 sołectwo Góra – 33 149,05 zł, 

 sołectwo Grzawa – 22 574,50 zł, 

 sołectwo Miedźna – 33 149,05 zł, 

 sołectwo Wola – 33 149,05 zł, 

 sołectwo Wola I – 33 149,05 zł, 

 sołectwo Wola II – 33 149,05 zł. 
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W ramach w/w środków zaplanowano następujące zadania do realizacji: 

 
Lp. Sołectwo Przedsięwzięcie w ramach 

funduszu sołeckiego 

Plan na 2018 r. Wykonanie 

zadań na 

dzień 

31.12.2018 r. 

Podsumowanie 

wykonanych 

wydatków w 

podziale na 

sołectwa 

31.12.2018 r. 

1. Frydek Zakup miernika dla jednostki OSP 
Gilowice 

2 800,00 2 800,00  
 

32 790,45 Zakup namiotu na potrzeby 
sołectwa 

5 500,00 5 141,40 

Budowa piłkołapu na boisku str. 
północna 

24 849,05 24 849,05 

2. Gilowice Przebudowa ogrodzenia wokół 
boiska sportowego w Gilowicach  

33 149,05 33 149,05 33 149,05 

3. Góra Przebudowa ul. Zielonej w Górze  33 149,05 33 149,05 33 149,05 

4. Grzawa Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego przy ul. Polnej 

22 574,50 22 574,50 22 574,50 

5. Miedźna Przebudowa sieci energetycznej 
przy SP w Miedźnej - rezygnacja 

na rzecz zadania Zakup i 
instalacja siłowni zewnętrznej na 

placu zabaw przy ul. Leśnej w 
Miedźnej  

19 572,10 19 572,10  
 
 
 
 
 
 
 

33 149,05 

Zakup 2 szt. ubrań specjalnych 
typu GARDA na potrzeby OSP 

Miedźna  

2 700,00 2 700,00 

Zakup 2 szt. ubikacji 
wolnostojących  

4 746,00 4 746,00 

Zakup namiotu biesiadnego wraz 
ze stołami i ławkami 

6 130,95 6 130,95  

6. Wola Przebudowa chodnika przy ul. 
Szkolnej w Woli; lewa strona, od 

skrzyżowania ulicy Wałowej z 
ulicą Szkolną w stronę kościoła 

pw. św. Urbana 

33 149,05 33 149,05 33 149,05 

7. Wola I Remont ogrodzenia wokół 
Centrum Kultury w Woli – 

rezygnacja na rzecz zadania 
Zakup iluminacji świetlnej z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia  

23 149,05 22 999,80  
 
 
 
 

32 935,54 Doposażenie orkiestry dętej 
„Silenzio” 

5 000,00 4 935,74 

Doposażenie LKS „Sokół” w Woli 5 000,00 5 000,00 

8. Wola II Doposażenie LKS „Sokół” w Woli 4 000,00 3 997,00  
 

33 146,05 
Budowa parkingu przy ul. 

Sosnowej 
25 149,05 25 149,05 

Doposażenie jednostki OSP w 
Woli 

4 000,00 4 000,00 
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W ciągu roku dokonano zmiany dwóch zadań tj.: 
 
1. Sołectwo Miedźna - Przebudowa sieci energetycznej przy SP w Miedźnej - rezygnacja na rzecz 

zadania Zakup i instalacja siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Leśnej w Miedźnej, 

2. Sołectwo Wola I - Remont ogrodzenia wokół Centrum Kultury w Woli – rezygnacja na rzecz 

zadania Zakup iluminacji świetlnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

W związku z powyższym, w 2018 r. zrealizowano zadania na łączną kwotę 254 042,74 zł, co stanowi 

99,77% zaplanowanej kwoty. 
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4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków 

oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 

W skład mienia komunalnego w zakresie gruntów wchodzą: 

 mienie ruchome i nieruchome wywodzące się z zasobu gruntów państwowych, 

 nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, 

 nieruchomości będące w wieczystym użytkowaniu gminy, 

 nieruchomości nabyte w drodze wykupu i darowizny, 

 nieruchomości nabyte nieodpłatnie decyzją Wojewody Śląskiego w drodze komunalizacji, 

 nieruchomości nabyte decyzją Wojewody Śląskiego za odszkodowaniem. 

 

Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego Gminy za rok 2018 zostały przedstawione                       
w poniższej tabeli. 
 

Opis mienia 
według grup rodzajowych 

 
Łączna ilość 

Lp. I. Grunty komunalne w ha 157,67 

1. Grunty orne 16,62 

2. Drogi 63,45 

3. Lasy 0 

4. Place, parkingi i tereny zielone 7,50 

5. Tereny rekreacyjne (boiska) 4,70 

6. Działki budowlane i inwestycyjne 10,20 

7. Działki pod przepompowniami i oczyszczalniami ścieków 7,50 

8. Inne ( stawy, wody płynące, grunty zabudowane, 

cmentarze) 

47,65 

 II. Obiekty komunalne ogółem w szt.  

1. Budynki mieszkalne 2 

2. Kontenery mieszkalne 2 

3. Budynki mieszkalno-użytkowe 5 



15 

                          GMINA MIEDŹNA   

4. Mieszkania w budynkach oświatowych oddanych w trwały 

zarząd 

2 

5. Mieszkania własnościowe 2 

6. Budynki niemieszkalne, budowle 6 

7. Obiekty szkolne 4 

8. Obiekty przedszkolne 4 

9. Obiekty szkolno-przedszkolne 2 

10. Ośrodki kultury i świetlice 4 

1.  Ośrodki Sportu i Rekreacji 1 

2.  Obiekty służby zdrowia i budynek ZLZ 4 

 

Lp. Majątek komunalny Ilość 

1. Lokale użytkowe powierzchnia m2 1 332,52 

2. Środki uzyskane z wynajmu lokali użytkowych zł 130.389,88 

3. Koszt utrzymania mieszkań komunalnych Brak ewidencji 

4. Środki uzyskane z wynajmu mieszkań komunalnych 49 497,36 

5. Remonty mieszkań komunalnych nie prowadzono 

6. Sprzedaż mieszkań komunalnych szt. 0 

7. Sprzedaż gruntów komunalnych szt. 3 

8. Sprzedaż gruntów komunalnych ha 0,1023 

9. Środki ze sprzedaży gruntów komunalnych i nieruchomości zł 57.370,00 
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5. INFORMACJA O PRZEBIEGU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2018: 

 

1. „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej                   

w Gminie Miedźna” 

Wartość projektu 1 083 883,50 zł  

Projekt jest istotnym strategicznie etapem rozbudowy obecnej infrastruktury teleinformatycznej     

o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniającym możliwość wdrożenia 

ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych, opartych o poddane 

procesowi modernizacji i integracji systemy aplikacyjne „front-office” i „back-office”, 

wspomagające realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Wnioskodawcy. 

Założeniem generalnym projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych                   

w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do 

cyfrowych usług publicznych on-line. Kluczowym produktem Projektu jest wdrożenie 

„Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą” (ZSZG) który zapewni możliwość świadczenia 

spersonalizowanych usług publicznych 4 i 5 kategorii. 

W ramach realizacji projektu  pn. „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych 

administracji samorządowej w Gminie Miedźna”  pod adresem https://eurzad.miedzna.pl/ 

uruchomiony został portal, który umożliwia: 

 dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach dla 

osób fizycznych i prawnych 

 możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu 

 dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd tj. formularze 

deklaracji oraz informacji  na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środków 

transportu a także deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczna napojów 

alkoholowych 

Strefa usług elektronicznych jest portalem (portal eUrząd), którego celem jest stworzenie spójnego 

systemu dostępu do wszystkich zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez Urząd. Portal 

umożliwia również dostęp do zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez inne jednostki 

https://eurzad.miedzna.pl/
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administracji publicznej różnych szczebli, które mogą być przydatne dla mieszkańców                                   

i przedsiębiorców. 

Dostęp do danych o stanie Państwa spraw, zobowiązaniach podatkowych i opłatach oraz 

niektórych, związanych z Państwem, wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd jest możliwy 

po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług 

administracji publicznej ePUAP, a także składając osobiście  wniosek o dostęp do portalu                          

w urzędzie gminy  pobrany ze strony portalu. 

2. Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Wola. 

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 -2018, w roku 2016 przygotowano 

dokumentację techniczną na wartość 5 904,00 zł i złożono wniosek o dofinansowanie.    Zadanie 

uzyskało dofinansowanie z PROW. W celu wyłonienia wykonawcy robót sześciokrotnie 

ogłoszono Zapytanie Ofertowe. W odpowiedzi na dwa zapytania ofertowe nie wpłynęła żadna 

oferta natomiast w odpowiedzi na trzy zapytania, oferty złożone przez wykonawców znacznie 

przewyższały zdolności finansowe gminy. Po opublikowaniu szóstego postępowania wybrano 

wykonawcę robót. Łączne koszty realizacji zadania w 2018 roku – 97 044,59 zł. Zadanie 

zrealizowane i rozliczone. 

3. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze. 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2018. Opracowano dokumentację 

techniczną modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Górze, za kwotę 9 000,00 zł oraz nadzór 

autorski 500,00 zł. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z PZP, na realizację zadania podpisano umowę oraz aneks                             

z wykonawcą na łączną kwotę  508 317,69 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano: 

docieplenia elewacji wraz ze ścianami piwnicznymi, ocieplenia dachu i stropodachu, wymiany 

okien i drzwi zewnętrznych, wymiany pokrycia dachu, remontu kominów, wymiany obróbek 

blacharskich, zamontowania daszków osłaniających okna nad dachem parteru, wymiany 

instalacji odgromowej, wymiany rynien i rur spustowych, wymiany krat zabezpieczających 

doświetla piwniczne, remontu izolacji pionowej piwnic, rozbiórki schodów na taras i części 

tarasu, wymiany płytek schodów i podestów, remontu balustrad. Nadzór inwestorski podpisano 

umowę na kwotę 5 904,00 zł. Łączne nakłady w 2018 r: 533 166,39 zł. Zadanie zrealizowane          

i rozliczone. 

4. Docieplenie ścian w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie. 

W ramach zadania zrealizowano: docieplenie ścian budynku, wymianę okien w piwnicy, 
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wymianę okien w wiatrołapie wejścia do przychodni, wymianę drzwi wejściowych do pralni             

i kotłowni, remont drzwi do pozostałych pomieszczeń w podpiwniczeniu, zadaszenie nad 

wejściem do kotłowni, czyszczenie i remont odprowadzenia wody z dachu, wykonanie cokołów 

z tynku mozaikowego. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach             

w wysokości: 103 252,12 zł. Łączny koszt zadania wynosi: 258 713,76 zł. 

5. Kompleksowa modernizacja windy znajdującej się w budynku ZLZ ul. Poprzeczna 1.  

Ze względu na brak dostępności dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku przy 

ul. Poprzecznej 1 w Woli, Gmina Miedźna korzysta z możliwości wykorzystania windy                          

w budynku będącym własnością Powiatu  Pszczyńskiego. W ramach zadania udzielono pomocy 

finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na remont windy w zespole wspólnych budynków. 

Wysokość udzielonej pomocy wyniosła: 76 020,00 zł. 

6. Budowa ogrodzenia mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej. 

Wykonano ogrodzenie przy Mogile Więźniów Oświęcimskich o długości 64 m ze zgrzewanych 

paneli ogrodzeniowych, w tym 2 bramy dwuskrzydłowe o wymiarach: 2 x 2,5 m x 1,53 m. Pod 

panelami znajdują się betonowe podmurówki  montowane za pomocą betonowych łączników. 

Łączny koszt zadania wynosi: 23 247,00 zł. 

7. Izolacja fundamentów budynku UG wraz z modernizacją nawierzchni wokół budynku. 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie podbudowy, regulacja wysokościowa studzienek 

kanalizacyjnych, wymiana pokryw studzienek, ułożenie nawierzchni z  betonowej kostki 

brukowej  oraz wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian piwnic. Prace dotyczyły 

wschodniej strony budynku Urzędu Gminy. Poniesione wydatki na zadaniu: 88 565,48 zł. 

Zadanie zakończone i rozliczone. 

8. Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna. 

Realizacja w latach 2015-2018. Projekt realizowany w ramach poddziałania 4.1.1 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Modernizacja 

źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna". Zadanie 

obejmowało montaż 205 instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych. Celem projektu 

jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych wraz ze spadkiem emisji gazów 

cieplarnianych. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w całości umowę z wykonawcą 

robót EcoJura oraz częściowo zrealizowano umowę z wykonawcą na sprawowanie w pełnym 

zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła 

w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna" oraz pełnienie funkcji 
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Kierownika/menadżera projektu. Częściowa realizacja umowy wynika z uchybień popełnionych 

przez firmę na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i nałożonej 

przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej. Łącznie w 2018 roku do budżetu Gminy Miedźna 

wpłynęła dotacja w wysokości: 1 070 206,84 zł. Zadanie zrealizowane, w czerwcu został złożony 

wniosek o płatność końcową, do końca roku nie została zakończona jego ocena. Nakłady 

poniesione na realizację zadania w 2018 r :  1 689 428,72 zł. 

9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej.  

Realizacja zadania w latach 2017 – 2018. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej 

oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej podpisano w 2017 r na kwotę  11 070,00 

zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wymianę istniejących przewodów, posadowienie 5 

słupów oświetleniowych wraz z liniami zasilającymi,  zabudowanie opraw 5 oświetlenia 

ulicznego z LED'owym źródłem światła. Nakłady poniesione na realizację zadania w 2018 r : 45 

510,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 

10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedźnej do ul. Złote Łany w Górze. 

Realizacja zadania w latach 2017 – 2018. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej 

oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedźnej do ul. Złote Łany w Górze podpisano               

w 2017 r na kwotę 6 765,00 zł. Przekazanie projektu technicznego wraz ze zgłoszeniem 

wykonania robót budowlanych nastąpiło w kwietniu 2018 r. Zakres rzeczowy zadania 

obejmował: zabudowanie 10 opraw oświetlenia ulicznego z LED'owym źródłem światła wraz        

z liniami zasilającymi oraz szafkę zasilania i sterowania oświetleniem. Nakłady poniesione na 

realizację zadania w 2018 r : 37 515,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 

11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Grzawie. 

Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach którego rozbudowano 

oświetlenie uliczne w miejscowości Grzawa przy ul. Polnej, na odcinku ok. 300 m z 4 latarniami 

typu LED. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Grzawa do kwoty    22 574,50 zł 

pozostałe 1 315,50 zł z budżetu Gminy. Łączne nakłady wyniosły: 23 890,00 zł. 

12. Modernizacja schodów i tarasu przy wejściu głównym do Centrum Kultury w Woli. 

Wykonanie schodów i tarasu z kostki brukowej przy wejściu głównym do Centrum Kultury            

w Woli w miejsce zniszczonych popękanych płytek ceramicznych W zakresie prac był również 

demontaż kwietnika przy tarasie, na jego miejscu ułożenie kostki brukowej, wykonanie stopnia 

i wykończenie palisadą. Nakłady na zadaniu wyniosły: 47 061,00 zł. Zadanie zakończone                    

i rozliczone. 
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13. Przebudowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Gilowicach. 

W ramach zadania przebudowano istniejące ogrodzenie wokół boiska sportowego                               

w Gilowicach. Długość 195 m ze zgrzewanych paneli ogrodzeniowych + 10 dodatkowych przęseł 

+ 3 bramki + 1 brama dwuskrzydłowa. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 

Gilowice do kwoty: 33 149,05 zł, pozostała kwota tj.: 12 547,91 zł z budżetu gminy. Łączne 

nakłady: 45 696,96 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 

14. Budowa piłkołapu na boisku – str. północna.  

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Frydek. W ramach zadania wykonano 

nowy piłkołap na boisku LKS od str. północnej we Frydku o wysokości 8 m i długości 53,3 m. 

Nakłady na zadanie: 24 849,05 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 

15. Modernizacja boiska we Frydku. 

Zadanie realizowane w latach 2013-2018. W ramach zadania zrealizowano III etap przebudowy 

istniejącej wewnętrznej sieci napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego, 

na sieć kablową ziemną w kwocie: 13 530,00 zł. Wykonano oświetlenie składające się z 3 słupów 

oraz 6 źródeł światła wraz z zasilaniem. Nakłady poniesione na realizację zadania  w 2018 r :      

13 530,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 

16. Budowa siłowni zewnętrznej w Woli.  

Zadanie realizowane w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności. Złożono do 

Ministerstwa Sportu i Rekreacji wniosek o dofinansowanie. Wniosek został oceniony 

pozytywnie, gmina otrzymała dofinansowanie zadania w kwocie: 25 000,00 zł. Zakres rzeczowy 

przedmiotu zamówienia obejmował m.in.: wybudowanie siłowni plenerowej, stworzenie strefy 

relaksu, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury. Nakłady poniesione 

na realizację zadania: 50 805,30 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 

17. Modernizacja SP w Frydku.  

W ramach zadania wykonano wymianę parkietu na sali gimnastycznej, prace malarskie: sala 

gimnastyczna, korytarz, 4 pomieszczenia klasowe. Łączny koszt zadania wynosi:  155 091,50 zł. 

Zadanie zakończone i rozliczone. 
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Zadania inwestycyjne zrealizowane nie dopuszczone do użytkowania: 

 

1. Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli.  

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018 w ramach Programu Modernizacji 

Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017. W 2017 ramach zadania wykonano dokumentację 

techniczną rozbudowy i przebudowy budynku oraz rozpoczęto roboty budowlane – 

wydatkowano: 272 048,28 zł Roboty zostały zrealizowane. Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

adaptację części przyziemia istniejącego budynku na pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz 

pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Budowę hali sportowej o wymiarach: 14,0 m x 15,0 m 

wraz z łącznikiem z budynkiem wielofunkcyjnym, wysokość hali 5,50 m (do użytku przez max 20 

osób). Nakłady poniesione na realizację zadania w 2018 r : 752 710,37 zł. 

2. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna. 

Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet Poddziałanie 

12.1.1 – Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT . Termin realizacji 2015-2018 r.                

W ramach zadania realizowane są roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski. Termin 

zakończenia prac budowlanych wynosi 16.08.2018 roku. Na bieżąco, raz na kwartał składane są 

refundacyjne wnioski o płatność. Niski poziom wydatkowania wynikał z problemów wykonawcy 

dotyczących kwestii finansowych i pracowniczych, co przełożyło się na znaczne przekroczenie 

terminu realizacji umowy, a w efekcie na odstąpienie Gminy Miedźna od umowy z wykonawcą 

w październiku. Do końca roku trwały prace inwentaryzacyjne na budowie, mające doprowadzić 

do końcowych rozliczeń z wykonawcą. Nakłady poniesione na realizację zadania w 2018 r : 

1 548 102,84 zł. 

Zadania inwestycyjne p.n. „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o halę sportową wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania części jego przyziemia na potrzeby w/w hali” oraz „Przebudowa              

i rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy w Górze wraz                             

z zagospodarowaniem terenu” zostały zrealizowane, nie mniej jednak po przeprowadzonych 

kontrolach przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Tychach oraz Komendę 

Powiatową Straży Pożarnej w Pszczynie, budynki nie zostały dopuszczone do użytkowania.  

Do realizowanych inwestycji Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tychach nie 

wniosła uwag. Konieczne są jeszcze do wykonania zalecenia pokontrolne wydane przez Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie. Po wykonaniu zaleceń pokontrolnych                      
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i pozytywnym zaopiniowaniu obiektów przez KP PSP w Pszczynie oraz Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Pszczynie, obiekty zostaną przekazane do użytkowania. 

 

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji: 

3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek 

o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Uzyskano 

dofinansowanie wysokości: 731 648,89 zł. Przyznana kwota dofinansowania obejmuje również 

wyposażenie PSZOK które będzie realizowane w 2019 r. W ramach zadania wykonano: zjazd           

z drogi gminnej, utwardzony plac betonową kostką brukową oraz płytami ażurowymi                           

z drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi, ogrodzenie z bramą wjazdową, 

oświetlenie placu, przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, odprowadzenie ścieków 

sanitarnych do bezodpływowego zbiornika, stalową wiatę, kontenerowy budynek socjalny, 

wagę najazdową. Nakłady poniesione na realizację zadania w 2018 r : 712 521,00 zł.  

4. Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra.  

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016 - 2019, w roku 2016 przygotowano dokumentację 

techniczną za kwotę 13 834,00 zł i złożono wniosek o dofinansowanie. Projekt zgłoszono do 

dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów 

grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zadanie nie otrzymało 

dofinansowania. W 2017 roku uzyskano pozwolenie na budowę parkingu wchodzącego w skład 

inwestycji, w związku z powyższym złożono ponownie wniosek o przyznanie pomocy w I 

kwartale 2018 roku. Wydatkowana kwota została przeznaczona aktualizację kosztorysu 

inwestorskiego. Do końca roku nie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej, 

ze względu na przedłużającą się ocenę merytoryczną wniosku. Realizacja zadania przesunięta 

na 2019 r. Łączne koszty realizacji zadania w 2018 roku – 984,00 zł. 

5. Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków 

w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych. 

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019 w ramach RPO WŚL Oś Priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa 

socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,  Poddziałanie 
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10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 

usług społecznych – ZIT. Całkowity koszt realizacji zadania: 1 083 707,74 Planowana wysokość 

dofinansowania wynosi: 345 455,00 zł. Celem projektu jest modernizacja zniszczonych pod 

wpływem upływu czasu  lokali socjalnych oraz przebudowa budynku umożliwiająca adaptację 

poddasza na nowe mieszkania socjalne w miejscowości Wola na ulicy Wałowej dla osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2017 roku opracowano 

dokumentację techniczną przebudowy budynku. W dniu 14.02.2018 r. został opracowany 

wniosek o dofinansowanie i złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Nakłady poniesione na 

realizację zadania: 26 076,00 zł dokumentacja techniczna (2017 r.) oraz 6 998,70 zł na 

przygotowanie wniosku o płatność. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w 2019 

roku. Łączne nakłady w 2018 r:  6 998,70 zł. 

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna. 

W ramach zadania w latach 2015-2016 wydatkowano środki w wysokości 231 240,00 zł na 

przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na modernizację oczyszczalni ścieków 

Promlecz. Dokumentacja jest niezbędna do opracowania wniosku aplikacyjnego 

o dofinansowanie inwestycji ze środków  Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych: Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1. Gospodarka 

wodno-ściekowa ZIT. Celem projektu jest wypełnienie zobowiązań określonych w dorobku 

prawnym Unii w zakresie środowiska. Zakres inwestycji obejmuje modernizację istniejącej 

oczyszczalni ścieków w części mechanicznej i biologicznej wraz z niezbędnymi systemami 

automatyzacji procesów. W ramach wydatków majątkowych przygotowano również studium 

wykonalności i analizy finansowej w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” w ramach poddziałania 5.1.1 za kwotę 14 735,40 zł 

przy czym w roku 2016 r. zostało zrealizowane 80% z wynagrodzenia  w wysokości 11 788,32 zł, 

pozostałe 20% powinno być wypłacone po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku 

o dofinansowanie. Gmina zrezygnowała jednak z dofinansowania w wyniku wezwania z Urzędu 

Marszałkowskiego do uzupełnień formalnych wniosku. Po analizie uwag do wniosku                             

o dofinansowanie oraz koniecznej korekcie wysokości dofinansowania prowadzącej do 

zwiększenia udziału własnego stwierdzono, że Gmina Miedźna nie jest w stanie zapewnić 

finansowania wkładu własnego. Podjęto decyzję o konieczności aktualizacji dokumentacji 

technicznej i pozwolenia na budowę w celu dostosowania zakresu modernizacji oczyszczalni do 

obecnie obowiązujących wielkości aglomeracji w Gminie Miedźna. Zlecenie aktualizacji 
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dokumentacji zaplanowano na 2019 r. Realizacja rzeczowa inwestycji przewidziana jest na lata 

2019-2020. Koszt I etapu inwestycji wg obecnej dokumentacji technicznej: 11 808 996,00 zł. 

Poniesione nakłady w 2018 r. 0,00 zł. 

7. Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na 

budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna. 

Realizacja w latach 2018-2020. Zadanie obejmuje dostawę i montaż prosumenckich instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna w ramach RPO Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, 

Poddziałania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach zadania inwestycyjnego 

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na 

budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna”. Została wykonana kompleksowa dokumentacja 

aplikacyjna za kwotę 24 477,00 zł niezbędna do złożenia wniosku o dotację. Wniosek został 

złożony, do końca roku nie były znane wyniki oceny formalnej wniosku przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego. Nakłady poniesione na realizację zadania w 2018 r : 24 

477,00 zł. 

 

modernizacja i przebudowa publicznych dróg gminnych w roku 2018: 
 
1. Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli 

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej, ul. Rzemieślniczej w Woli na długości 

198,0 mb. Zakres obejmował: wymianę konstrukcji podbudowy, wykonanie nawierzchni drogi    

z betonu asfaltowego, remont przepustu na skrzyżowaniu z ul. Stawową, zabezpieczenie kabli 

elektroenergetycznych rurami osłonowymi, uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym. 

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi została przeprowadzona w sposób odtworzeniowy, 

po istniejącym „śladzie” z korektą spadków poprzecznych i podłużnych z dowiązaniem do 

istniejących zjazdów do posesji. Wydatki na zadaniu:  124 248,75 zł. Inwestycja zakończona              

i rozliczona. 

2. Przebudowa ul. Górniczej w Woli  

I Etap:  Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu odcinka ul. 

Górniczej w Woli. W skład robót wchodził: wymiana odcinków krawężnika, frezowanie 

nawierzchni drogi gr. 4 cm, na powierzchni 1016 m², zabudowę liniowego cieku                                        

z polimerobetonu na długości 6,0 m² wraz z przykanalikiem długości 16,0 mb, regulacja do 
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poziomu niwelety wpustów drogowych oraz włazów kanałowych wraz z zabudową płyt                       

i pierścieni odciążających, wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, wykonanie 

w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, w części humusowanie poboczy, odtworzenie 

oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowania z ul. Górniczą. Wydatki poniesione w ramach 

I etapu: 133 077,03 zł 

II Etap: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej klasy D, zlokalizowanej przy ul. 

Górniczej w Woli pomiędzy blokami 6,8,9,11 na długości 180,0 mb. W ramach II etapu zadania 

wykonano: wymianę nawierzchni drogi, zabudowę dodatkowej studzienki ściekowej, wymianę 

odcinków krawężnika. Wydatki poniesione w ramach II etapu: 137 740,53 zł Łączne nakłady 

wyniosły:  270 817,56 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona. 

3. Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Woli  

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 roku zakres prac obejmował 

wymianę nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych na betonową kostkę brukową 

wraz z wykonaniem nowej konstrukcji podbudowy i wymianą obrzeży. Długość przebudowy 

chodnika 173,50 m, szerokość 2,0 m. Wydatki na zadaniu: 50 070,85 zł. Inwestycja zakończona 

i rozliczona. 

4. Modernizacja ul. Polnej w Górze.  

Zadanie realizowane w ramach zadania w budżecie : Modernizacja dróg gminnych. Zakres prac 

obejmował przebudowę  ul. Polnej w Górze na długości 217 mb. Przebudowa przedmiotowego 

odcinka drogi została przeprowadzona w sposób odtworzeniowy, po istniejącym „śladzie”               

z korektą spadków poprzecznych i podłużnych. Wydatkowano221 205,82 zł. Zadanie 

zakończone i rozliczone. 

5. Modernizacja ul. Bażantów w Gilowicach.  

Zakres prac obejmował przebudowę ul. Bażantów w Górze na długości 190 mb. Przebudowa 

przedmiotowego odcinka drogi została przeprowadzona w sposób odtworzeniowy, po 

istniejącym „śladzie” z korektą spadków poprzecznych i podłużnych. Wydatkowano:  221 903,62 

zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 

6. Przebudowa ul. Zielonej w Górze.  

Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka ul. Zielonej w Górze na długości 138,0 mb, 

szerokości 3,20 m. Wydatki na zadaniu: 62 505,37 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie 

realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Góra do kwoty: 33 149,05 zł Pozostała kwota 

sfinansowana z budżetu Gminy Miedźna tj.: 29 356,32 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona. 
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7. Wymiana drewnianych elementów mostu „Wójtowego” w Woli. 

Zakres prac obejmował: zabezpieczenie robót, wymianę drewnianych poprzecznic, wymianę 

drewnianego pokładu dolnego z bali gr. 10 cm, wymianę pokładu górnego z desek gr. 5 cm, 

podwyższenie częściowe balustrady stalowej do wys. 1,20 m wraz z malowaniem, malowanie 

elementów stalowych – półek górnych dźwigarów oraz stalowych poprzecznic. Modernizacja 

obiektu polegała na odtworzeniu dobrego stanu technicznego mostu. Wydatki na zadaniu: 

107 030,84 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

8. Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej (od ul. Wałowej, lewa strona w kier. kościoła). 

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wola. Zakres prac obejmował wymianę 

nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych na betonową kostkę brukową wraz            

z wykonaniem nowej konstrukcji podbudowy i wymianą obrzeży chodnikowych. Łączna długość 

przebudowy chodnika ok. 150,0 m, szerokość 1,50 m. Wydatki na zadaniu:  34 622,34 zł. Zadanie 

zrealizowane i rozliczone. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wola do kwoty: 

33 149,05 zł Pozostała kwota sfinansowana z budżetu Gminy Miedźna tj.:  1 473,29 zł.  

9. Przebudowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej. 

W ramach zadania wykonano: rozebranie starych krawężników betonowych, frezowanie 

nawierzchni bitumicznej, ułożenie nowych krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm 

oraz krawężników najazdowych 15x22 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 

sortowanym zagęszczanym mechanicznie, regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, 

ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości po zagęszczeniu 9 

cm. Łączna nawierzchnia dróg manewrowych z mieszanek mineralno-bitumicznych wynosi 

340 m2. Wydatki na zadaniu - roboty budowlane: 78 492,57 zł. Zadanie zakończone  i rozliczone. 

10. Przebudowa ul. Skowronków w Górze. 

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi ul. Skowronków w Górze na odcinku 421,23 m 

o szerokości 3,5 m. Wydatki na zadaniu: 159 496,17 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 

11. Budowa parkingu przy ul. Sosnowej. 

Zakres prac obejmował: wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni pod miejsca 

postojowe, zabudowę i wymianę krawężników najazdowych i wystających, zabezpieczenie kabla 

energetycznego rurami dwudzielnymi typu AROT. Poniesione nakłady: 29 339,05 zł. Zadanie 

realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wola II do kwoty: 25 149,05 zł. Pozostała kwota 

sfinansowana z budżetu Gminy Miedźna tj.: 4 190,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 
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12. Przebudowa chodnika przy ul. Wałowej w Woli.  

W ramach zadania  wykonano  roboty budowlane  polegające na przebudowie chodnika. Zakres 

prac obejmował: wykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej wraz          

z podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami na odcinku ok 250 mb. Poniesione nakłady: roboty 

budowlane na kwotę: 89 618,33 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 

13. Przebudowa ul. Leśnej w Frydku.  

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi ul. Leśnej we Frydku na odcinku 213,50 m, 

o szerokości 4,0 m. Poniesione nakłady: 107 152,19 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 

14. Przebudowa ul. Łowieckiej w Frydku. 

Zakres prac obejmował  przebudowę odcinka ul. Łowieckiej we Frydku na długości 226,0 mb         

i szer. 4,20 m polegającą na wykonaniu konstrukcji podbudowy i nawierzchni z kruszywa 

łamanego o łącznej grubości 25 cm. Nakłady poniesione na realizację zadania:  54 152,90 zł. 

Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

15. Przebudowa ul. Poprzecznej w Miedźnej.  

Zakres prac obejmował  modernizację tłuczniowej nawierzchni ul. Poprzecznej w Miedźnej na 

łącznej długości 95,0 mb. Nakłady poniesione na realizację zadania: 17 161,58 zł. Zadanie 

zrealizowane i rozliczone. 

16. Modernizacja ul. Leśnej w Miedźnej.  

Zakres inwestycji obejmował modernizację drogi ul. Leśnej w Miedznej o długości 143,8 m 

o szerokości jezdni do 3,5 m. Nakłady poniesione na realizację zadania: 76 449,30 zł. Zadanie 

zrealizowane i rozliczone. 

17. Modernizacja ul. Słonecznej w Miedźnej.  

Zakres inwestycji obejmował modernizację drogi ul. Słonecznej  w Miedznej na odcinku 134,26 

m, o szerokości 3,5 m. Nakłady poniesione na realizację zadania: 99 252,36 zł. Zadanie 

zrealizowane i rozliczone. 

18. Modernizacja ul. Przemysłowej i Poprzecznej w Woli.  

Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu odcinków ulic 

Przemysłowej i Poprzecznej w Woli o łącznej powierzchni ok. 1070,50 m². W ramach zadania 

została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane. Nakłady poniesione na 

realizację zadania: 108 755,65 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. 
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19. Modernizacja ul. Wiosennej w Górze.  

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi ul. Wiosennej w Górze na odcinku 187,42 m. 

Nakłady poniesione na realizację zadania: 117 256,69 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

20. Modernizacja ul. Granicznej w Gilowicach.  

Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 86,0 mb 

odcinka ul. Granicznej w Gilowicach. Nakłady poniesione na realizację zadania: 44 008,48 zł. 

Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

21. Modernizacja ul. Kaczeńców w Gilowicach.  

Zakres inwestycji obejmowało przebudowę drogi ul. Kaczeńców w Gilowicach  na odcinku 

150 m, o szerokości 3,5 m. Nakłady poniesione na realizację zadania: 77 757,62 zł. Zadanie 

zrealizowane i rozliczone. 

22. Modernizacja ul. Zielonkówka w Grzawie.  

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi ul. Zielonkówka w Grzawie  na odcinku 86,48 

m. Nakłady poniesione na realizację zadania: 44 000,73 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

23. Przebudowa ul. Parkowej w Górze.  

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi ul. Parkowej w Górze  na odcinku 86,48 m. 

Nakłady poniesione na realizację zadania: 62 362,23 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

 

 W ramach wydatków majątkowych zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Pszczyńskiemu na zadania inwestycyjne na publicznych drogach powiatowych: 

 
1. Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S 

i 4148S). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2018. W roku 2017 pomoc wyniosła 

1 999 743,34 zł, w roku 2018 pozostała część: tj. kwota 932 044,11 zł. Realizacja zadania 

zakończona w czerwcu 2018 r. Końcowe rozliczenie i zakończenie finansowania nastąpiło w lipcu 

2018 r. 

2. Przebudowa ulicy Korfantego w Gilowicach. 

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Korfantego od ul. 

Pszczyńskiej w kierunku Międzyrzecza  w wysokości: 565 037,00 zł. Realizacja zadania 

rozpoczęła się w czerwcu 2018 r. Zadanie zakończone i rozliczone.  
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Inwestycje drogowe w trakcie realizacji 
 

1. Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej.  

Zadanie realizowane w ramach zadania w budżecie: Modernizacja dróg gminnych. Został 

opracowany projekt techniczny przebudowy odcinka ul. Janygowiec w Miedźnej na długości 220 

mb.  Ze względu na niewielką kwotę która pozostała w dyspozycji po przeprowadzonych 

przetargach, na podstawie kosztorysu inwestorskiego do przetargu został wydzielony  odcinek 

52 m umożliwiający realizację w ramach posiadanych środków. W ogłoszonym przetargu oferta, 

która została złożona na wykonanie modernizacji ul. Janygowiec przekraczała o 40 % posiadane 

środki finansowe, wobec czego,  postępowanie przetargowe zostało unieważnione                                

i odstąpiono od realizacji  zadania. Wydatki na zadaniu - dokumentacja projektowa: 7 995,00 zł. 

2. Przebudowa mostu Bronisław w Woli.  

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. W 2018 roku po przeprowadzonej 

procedurze przetargowej, zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu za 

kwotę: 79 950,00 zł. Termin wykonania dokumentacji III.2019 r. W 2018 r. nie poniesiono 

wydatków finansowych na zadaniu. 
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6. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

6.1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIEDŹNA 

 

Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016 - 2023 przyjęta została uchwałą nr 

XX/100/2016 Rady Gminy Miedźna w dniu 1 marca 2016 roku. Strategia Rozwoju Gminy jest 

podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, 

określającym wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy. Zapewnia ona ciągłość i trwałość działań 

władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych.  

Strategia w sposób istotny umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, 

takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca i rozbudowywana infrastruktura 

komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków finansowych. W pracy samorządu Gminy 

Miedźna nadrzędna jest realizacja zasad zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju gminy, która 

ma konsekwentnie prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców i szeroko rozumianego 

rozwoju lokalnego. Takie podejście do planowania rozwoju gminy wymaga uwzględnienia                     

w zamierzeniach wszystkich dziedzin: środowiska społecznego, gospodarczego  i przyrodniczego, 

aby osiągnąć zrównoważony i trwały rozwój. 

W celu urzeczywistnienia zapisów zawartych w wizji gminy oraz efektywnej realizacji misji 

sformułowano trzy priorytety strategiczne. Każdemu priorytetowi strategicznemu przypisano cele 

operacyjne oraz zadania, spodziewane efekty i mierniki realizacji. Priorytety strategiczne takie jak: 

rozwój kapitału ludzkiego, poprawa jakości życia mieszkańców oraz tworzenie warunków do 

rozwoju gospodarczego gminy, są elementem kompleksowej polityki rozwoju gminy.  

W pierwszej kolejności wskazano na rozwój kapitału ludzkiego, wraz z celami związanymi    

z poprawą jakości i dostępności usług edukacyjnych, rozwojem ofert kulturalnej i rekreacyjno-

sportowej jak również aktywizacji i integracji mieszkańców gminy, który opiera się na 

podejmowaniu systemowych działań pobudzających aktywność środowisk lokalnych, oraz 

modernizację tkanki gminnej.  

Drugim obszarem kluczowym jest poprawa jakości życia mieszkańców, której realizacja 

opiera się na rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej, poprawie jakości i dostępności 

komunikacyjnej gminy oraz na poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa                 

w zakresie społecznym, zdrowotnym i środowiskowym.  
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Realizacja zadań w tych dwóch obszarach jest podstawowym warunkiem do zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców oraz do podniesienia poziomu ich życia. Wpływa również na rozwój gminy    

i jej atrakcyjność w oczach mieszkańców oraz osób ją odwiedzających. 

Trzecim priorytetem uwzględnionym w strategii jest tworzenie warunków do rozwoju 

gospodarczego gminy poprzez rozwój terenów inwestycyjnych i rozwój przedsiębiorczości, który 

jest motorem napędowym rozwoju gminy. 

6.2 ŁAD PRZESTRZENNY 

6.2.1 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

 

  Obowiązujące opracowanie pod nazwą „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna" zostało przyjęte Uchwałą Nr XXIV/193/2000    

z dnia 11 lipca 2000 r. – art. 3 i 9 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2018r. poz. 1945 z późn. zm.). Celem sporządzenia studium jest określenie polityki przestrzennej 

gminy, przy uwzględnieniu uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Studium nie stanowi 

przepisu gminnego prawa miejscowego, nie zastępuje miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i nie jest podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy                                           

i zagospodarowania terenu. Jest aktem kierownictwa wewnętrznego, będący podstawą dla 

badania zgodności rozwiązań projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego    

z polityką przestrzenną określoną w studium. Zgodnie z art. 32 cyt. wyżej ustawy w celu oceny 

aktualności studium i miejscowych planów wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy i przekazuje wyniki analizy radzie gminy co najmniej raz w czasie kadencji 

rady. 

 Aktualnie po przeprowadzeniu oceny aktualności studium oraz miejscowych planów 

zagospodarowania wskazuje się na konieczność zmiany dokumentu Studium w całości w celu 

doprowadzenia do zgodności dokumentu studium do obowiązującego prawa oraz strategicznych 

dokumentów gminy. Studium należy również zmienić i zweryfikować pod kątem wydawanych 

decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę niezgodnych z kierunkami wskazanymi             

w studium oraz wyznaczenia obszarów nowych planów. Ostatnia ocena (art. 32) aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna – 

25.09.2018 r. przyjęta uchwałą nr LIV/335/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 25.09.2018 r. 
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6.2.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

  Gmina Miedźna nie posiada ogólnego Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Aktualne plany są w formie cząstkowej i są pozostałością Miejscowego Planu 

Ogólnego Perspektywicznego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna, który utracił 

moc w 31.12.2003 r. Moc utraciły również wszystkie plany, które zostały uchwalone przed 

1.01.1995 r. Wszystkie zmiany wprowadzone do tego planu po 01.01.1995 r. nadal są 

obowiązujące. Ponadto Gmina Miedźna w 2006 r. sporządziła plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na południe od ul. 

Pszczyńskiej we wschodniej części sołectwa Grzawa przyjęty uchwałą Nr XLIII/360/2006          

z dnia 6 czerwca 2006 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na północ od ul. 

Pszczyńskiej w sołectwach Miedźna i  Grzawa przyjęty uchwałą Nr XLIII/361/2006 z dnia        

6 czerwca 2006 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. 

Pszczyńską i Międzyrzecką w Woli uchwała Nr XLIII/359/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. 

 

 Stopień pokrycia wszystkimi obowiązującymi planami Gminy stanowi około 1,7% 

powierzchni Gminy Miedźna. Ostatnia ocena (art. 32) aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz proponowany harmonogram działań sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego został przyjęty Uchwałą nr LIV/335/2018 

Rady Gminy Miedźna z dnia 25.09.2018 r. 

W związku z tym, że Gmina nie posiada ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla zabudowy wydaje się decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje 

ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego.  

W roku 2018 na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wydano: 
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Decyzje o warunkach zabudowy 
 

Wydano 

w 2018 r. wpłynęło 133 wniosków 
 
 
 
 
 

 
 

 12 decyzji (z wniosków z 2017 r.) 

 99 decyzji  (wnioski z 2018 r.) 

 3 decyzje umarzające 

 3 decyzje odmowna 

 1 wniosek bez rozpoznania 

 1 wniosek został wycofany 

 3 decyzje wydał Burmistrz Miasta 
Pszczyny (organ zastępczy) 

 23 decyzji (wnioski z 2018 r., wydane w 
2019 r.) 

 
 

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

 
Wydano 

w 2018 r. wpłynęło 29 wniosków  6 decyzji (z wniosków z 2017 r.) 

 18 decyzji (wnioski z 2018 r.) 

 6 decyzji wydanych przez Burmistrza 
Miasta Pszczyny (organ zastępczy – 
wnioski z 2018 r.) 

 1 wniosek wycofano 

 6 decyzji (wniosek z 2018 r. wydane w 
2019 r.) 

Decyzje o przeniesieniu warunków 
zabudowy 

66 

Decyzje o zmianie warunków zabudowy  25 

Zaświadczenia o położeniu terenu w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub studium 

201  

Wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

12 
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6.3 ZASOBY MATERIALNE GMINY 

6.3.1 Lokalny Program Rewitalizacji 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźna na lata 2017-2023 uchwalono 28 grudnia 

2017 roku Uchwałą Nr XLIV/257/2017 Rady Gminy Miedźna został przygotowany, aby precyzyjnie 

zidentyfikować potrzeby w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej w Gminie Miedźna w celu 

sprawnego przeciwdziałania zdiagnozowanym zjawiskom kryzysowym. Niniejszy Lokalny Program 

Rewitalizacji ma charakter wieloletniego planu inwestycyjnego, który obejmuje działania w sferze 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. 

Opracowany Program Rewitalizacji – zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020- zmierza do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych oraz przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia 

rewitalizacji. 

Rewitalizacja jest niewątpliwie szlachetną ideą, dającą możliwość uzyskania 

dofinansowania z Unii Europejskiej na różne projekty przeprowadzane na terenie gmin – zarówno 

budowę świetlic, boisk, zaadaptowanie nieużywanych zabytkowych budynków na nowe cele, 

przeprowadzanie kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe czy imprez integrujących 

społeczności lokalne, a w efekcie poprawę jakości życia mieszkańców. W wyniku przyjęcia 

programu Gmina może pozyskać dodatkowe 10% dofinansowania z budżetu państwa na realizację 

projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego, który jest projektem rewitalizacyjnym wskazanym do realizacji  w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji.  
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Mapa obszaru rewitalizacji w gminie Miedźna 

 

W wyniku przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w roku 2018 Wójt Gminy wydał 113 

zaświadczeń o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji. 

 

6.3.2 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 

Na podstawie art.  21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy                       

i o zmianie Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Miedźna uchwałą z dnia 8 maja 2017 r, nr 

XXXVI/200/2017 przyjęła Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miedźna na lata 2017 – 2022. 

Program ten stanowi podstawowy akt prawny, w oparciu o który Gmina Miedźna 

gospodaruje zasobem mieszkaniowym. Program określa zasady wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy, Określa on m. in. zasady polityki czynszowej oraz warunki 

obniżania czynszu. Wysokości stawki czynszu wylicza się z uwzględnieniem czynników 

obniżających, a w szczególności:  

 położenie budynku w terenie wiejskim – 1 % 

 brak instalacji wodnej – 5 % 

 brak instalacji gazowej – 5 % 
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 brak kanalizacji – 5 % 

 brak centralnego ogrzewania – 5 % 

 brak łazienki – 5 % 

 brak WC w budynku – 50 % 

 położenie lokalu w suterenie – 5 % 

 położenie lokalu na poddaszu – 5 % 

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy przedstawia się następująco:  

 

Liczba mieszkań  

w zasobie ogółem  

Lokale mieszkalne wynajmowane 

na czas nieoznaczony 

Lokale socjalne 

1 (2+3) 2 3 

30  20 10 (w tym 2 kontenery 

mieszkalne) 

Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

w tym:  

 liczba mieszkań komunalnych: 20 (zasiedlonych 20), 

 liczba mieszkań socjalnych: 10 (zasiedlonych 6, pustostany – 4). 

Gmina Miedźna samodzielnie zarządza lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy z wyłączeniem dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Woli  ul. Górnicza 47/1   

i ul. Górnicza 47/2, które zostały przekazane w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Woli. 

Umowy najmu lokali komunalnych zawierane są na czas nieoznaczony, natomiast umowy 

najmu lokali socjalnych na czas oznaczony. Gmina nie posiada pomieszczeń tymczasowych.  

Umowy najmu lokali socjalnych zawierane są z osobami posiadającymi prawomocny wyrok 

o eksmisję z prawem do zasiedlenia lokalu socjalnego.  

W roku 2018 w drodze ustnych publicznych przetargów nieograniczonych (umowy zawarte na czas 

nieoznaczony) wynajęto dwa lokale położone w Miedźnej przy ul. Szkolnej 23/4 i 23/5. 

6.3.3 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

Zasób nieruchomości Gminy Miedźna wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. obejmuje 845 działek     

o łącznej powierzchni 157,6240 ha w tym: 

 grunty oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 14,0749 ha, 
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 grunty oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 11,8153 ha, 

 grunty użyczone o łącznej powierzchni 19,1860 ha, 

 grunty pozostałe o łącznej powierzchni 112,5478 ha tj. drogi, cmentarze, stawy, grunty 

stanowiące własność Skarbu Państwa będące w wieczystym użytkowaniu gminy Miedźna, 

grunty przeznaczone do zbycia, inne grunty zabudowane (np. budynkami komunalnymi 

oddanymi w najem, przystankami, przepompowniami, placami zabaw, boiskami itp.). 

Gmina Miedźna jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 11,7153 ha przekazanych           

w wieczyste użytkowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na cele 

mieszkaniowe i pozostałe (grunty te nie wchodzą w skład zasobu gminy art. 24 ust. 1 u.o.g.n.). 

Ponadto jest dzierżawcą gruntów stanowiących własność osób fizycznych, przeznaczonych pod 

place zabaw, boiska i witacz o łącznej powierzchni 0,7500 ha. 

Sposób zarządzania nieruchomościami gminy w tym zasobem, oraz główne kierunki 

gospodarowania nieruchomościami. 

Wójt Gminy Miedźna gospodarując zasobem nieruchomości gminy w roku 2018 r. na 

bieżąco prowadził sprzedaż nieruchomości, oddawał nieruchomości w najem, dzierżawę (umowy 

krótko i długo terminowe) i trwały zarząd. Ponadto drogą darowizny przejmowane było prawo 

własności do działek drogowych od osób fizycznych, oraz prawo własności i prawo wieczystego 

użytkowania działek od spółki Restrukturyzacji Kopalń.  

Sprzedaż: 0,1023 ha 

Darowizna od osób fizycznych: 0,2155 ha 

Darowizna od spółki : 4,7520 ha 

Darowizna od osób fizycznych: 

 działki nr 1893/122, 1888/122 (ul. Kwiatowa), położone w Woli o łącznej powierzchni 

0,1241 ha, za kwotę 65 650,00 zł; 

 działkę nr 798/27 (droga boczna od ul. Spokojnej), położoną w Gilowicach w udziale 22/70 

za kwotę 10 937,14 zł 

 działkę nr 799/27 (droga boczna od ul. Spokojnej), położoną w Gilowicach o powierzchni 

0,0696 ha za kwotę 34 800,00 zł. 

Sprzedaż nieruchomości: 

 działka niezabudowana oznaczona numerem 184/91 o powierzchni 0,0178 ha, położoną      

w Grzawie przy ul. Księża za kwotę 10 100,00 zł, 
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 działka niezabudowana oznaczona numerem 1985/62 o powierzchni 0,0305 ha, położona   

w Woli przy ulicy Pszczyńskiej za kwotę 20 000,00 zł, 

 działka niezabudowana oznaczona numerem 483/44 o powierzchni 0,0540 ha, położona      

w Woli przy ulicy Międzyrzeckiej za kwotę 27 270,00 zł. 

Darowizna od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

Prawo użytkowania wieczystego działek: 

 618/11 o powierzchni 0,0357 ha, wartość 857,00 zł, 

 611/37 o powierzchni 0,3214 ha, wartość 7 714,00 zł, 

 621/11 o powierzchni 0,0546 ha, wartość 1 310,00 zł, 

 1432/33 o powierzchni 0,1488 ha, wartość 37 245,00 zł, 

 1434/33 o powierzchni 0,1318 ha, wartość 3 945,00 zł, 

 1551/62 o powierzchni 0,0700 ha, wartość 17 521,00 zł, 

 1554/62 o powierzchni 0,0532 ha, wartość 16 981,00 zł, 

 1572/62 o powierzchni 0,1369 ha, wartość 36 621,00 zł, 

 1576/62 o powierzchni 0,0208 ha, wartość 5 206,00 zł, 

 1582/58 o powierzchni 0,0043 ha, wartość 1 076,00 zł, 

 1587/58 o powierzchni 0,0761 ha, wartość 19 048,00 zł, 

 1588/58 o powierzchni 0,0682 ha, wartość 17 070,00 zł, 

 1591/58 o powierzchni 0,0479 ha, wartość 11 989,00 zł, 

 1593/58 o powierzchni 0,0198 ha, wartość 7 831,00 zł, 

 1594/58 o powierzchni 0,0386 ha, wartość 15 266,00 zł, 

 1596/58 o powierzchni 0,0661 ha, wartość 16 545,00 zł, 

 1604/58 o powierzchni 0,3496 ha, wartość 87 505,00 zł,  

 1610/58 o powierzchni 0,2305 ha, wartość 57 694,00 zł,  

 1614/58 o powierzchni 0,0887 ha, wartość 22 202,00 zł, 

 1617/58 o powierzchni 0,1098 ha, wartość 29 372,00 zł, 

 1619/58 o powierzchni 0,1055 ha, wartość 26 407,00 zł, 

 1440/50 o powierzchni 0,0176 ha, wartość 4 708,00 zł, 

 1442/50 o powierzchni 0,0026 ha, wartość 696,00 zł, 

 1444/50 o powierzchni 0,0364 ha, wartość 9 737,00 zł, 

 1446/50 o powierzchni 0,0729 ha, wartość 19 501,00 zł, 
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 1448/50 o powierzchni 0,1029 ha, wartość 27 526,00 zł, 

 1449/50 o powierzchni 0,0353 ha, wartość 9 443,00 zł, 

 624/11 o powierzchni 0,0526 ha, wartość 1 262,00 zł, 

 627/11 o powierzchni 0,0575 ha, wartość 1 380,00 zł, 

 628/11 o powierzchni 0,0405 ha, wartość 972,00 zł, 

 629/11 o powierzchni 0,0354 ha, wartość 850,00 zł, 

 751/8 o powierzchni 0,0130 ha, wartość 312,00 zł, 

 754/8 o powierzchni 0,0256 ha, wartość 614,00 zł, 

 758/8 o powierzchni 0,0042 ha, wartość 101,00 zł, 

 762/8 o powierzchni 0,0086 ha, wartość 206,00 zł, 

 765/8 o powierzchni 0,0128 ha, wartość 307,00 zł, 

 768/8 o powierzchni 0,0042 ha, wartość 101,00 zł, 

 1707/37 o powierzchni 1,9119 ha, wartość 444 517,00 zł. 

Prawo własności działek: 

 1083/10 o powierzchni 0,0444 ha, wartość 1 749,00 zł, 

 1081/10 o powierzchni 0,0427 ha, wartość 1 682,00 zł, 

 1541/63 o powierzchni 0,0428 ha, wartość 14 676,00 zł, 

 1543/63 o powierzchni 0,0098 ha, wartość 3 360,00 zł. 

Prawo własności do środków trwałych: 

 rurociąg przeciwpożarowy na Osiedlu Wola I, wartość 0,00 zł, 

 rurociąg przeciwpożarowy – sieć poza osiedlowa, wartość 0,00 zł, 

 linia przesyłowa do internatu, wartość 0,00 zł, 

 rurociąg wody pitnej ZSG, wartość 0,00 zł, 

 linia przesyłowa do szkoły Wola I, wartość 0,00 zł, 

 rurociąg doprowadzenia wody do kotłowni, wartość 0,00 zł, 

 zakładowa sieć wody pitnej (rejon nowej hydroforni), wartość 492 737,00 zł, 

 rurociąg wody do Hotelu nr 2, wartość 1 538,00 zł, 

 przewody rozdzielcze sieci wody i podz. Osiedle Awaryjne, wartość 218 703,00 zł, 

 przewody przesyłowe, wodociąg ujęcie nad Pszczynką, wartość 636 539,00 zł, 

 zasilanie w wodę - szkoła podstawowa, wartość 4 102,00 zł, 

 sieć poza osiedlowa, rurociąg wody pitnej, wartość 23 372,00 zł, 
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 rurociąg wody pitnej od Osiedla Wola II, wartość 233 495,00 zł 

 przewody przesyłowe wody z Międzyrzecza, wartość 200 222,00 zł 

Trwały zarząd: 

 część działki nr 1746/37 o powierzchni 0,1957 ha, wraz z udziałem w wydzielonej części 

budynku ZLZ o powierzchni 343,32 m2, na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej         

w Woli, 

 część działki nr 1746/37 o powierzchni 0,1147 ha, wraz z udziałem w wydzielonej części 

budynku ZLZ o powierzchni 201,23 m2 na rzecz Zespołu Oświaty i Wychowania w Woli.  

W roku 2018 nie były prowadzone działania związane: z przekazywaniem gruntów 

gminnych w wieczyste użytkowanie, ze sprzedażą prawa wieczystego użytkowania, oraz                            

z przekształceniem wieczystego użytkowania w prawo własności (brak wniosków mieszkańców).  

W 2018 roku gmina nie nabyła również żadnej nieruchomości w drodze komunalizacji ponieważ 

wnioski o komunalizację są na bieżąco składane do Wojewody Śląskiego a wydanie decyzji 

komunalizacyjnych jest uzależnione od prowadzonego postępowania administracyjnego                        

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 

6.3.4 Program opieki nad zabytkami 

 

Zgodnie z art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., 

Wójt Gminy ma obowiązek sporządzenia na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami. 

Program ma na celu: 

 włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających         

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

 uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego                               

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

ekologicznej; 

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

 wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 



41 

                          GMINA MIEDŹNA   

 określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

 podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką 

nad zabytkami. 

Gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje Rada Gminy, po uzyskaniu opinii 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Program ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku 

Urzędowym. Z realizacji programów Wójt Gminy sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które 

przedstawia Radzie Gminy.  

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Miedźna wraz z Gminną 

Ewidencją Zabytków na lata 2018 – 2022 został opracowany przez Pracownię Projektowo-

Urbanistyczno-Konserwatorską „ABAKUS” z siedzibą w Chorzowie, zgodnie z zawartą w dniu 5 

czerwca 2018 r umową Nr OR.UP.III.67.2018 za łączną kwotę w wysokości 15 000,00 zł brutto. 

Termin wykonania opiewał na datę 28 września 2018 r. Dokumentacja została wykonana                       

w terminie jednak w związku z koniecznością naniesienia zmian i korekt powyższego opracowania, 

została ona przekazana do ponownej weryfikacji. Skorygowany Program Opieki nad Zabytkami 

został dostarczony do Urzędu w lutym br. Obecnie dokumentacja została przekazana do 

zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozytywna opinia Konserwatora 

będzie podstawą do podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Miedźna. 

 W związku z tym, że Gmina Miedźna nigdy nie posiadała programu, który co do zasady jest 

podstawowym narzędziem dla władz gmin w realizacji przedsięwzięć wynikających z przepisów 

prawa a także zapewnieniem niezbędnych środków do realizacji programu w latach 2018-2022, nie 

jest obecnie możliwe przedstawienie oceny stopnia jego realizacji tak, aby można dokonać jego 

weryfikacji celem kontynuacji. 

6.4 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

6.4.1 Publiczny transport zbiorowy 

 
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst 

jednolity z 2018 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Gmina Miedźna nie ma obowiązku 

opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Gmina 

Miedźna realizuje ustawowy obowiązek poprzez zapewnienie komunikacji w granicach 

administracyjnych gminy.  
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Prowadzenie komunikacji publicznej na terenie gminy w 2018 r. odbywało się na podstawie 

zawartych porozumień zgodnie z którymi organizację publicznego transportu zbiorowego 

powierzono Miastu Tychy zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym nr 53/2014 zawartym w dniu 

04.11.2014 r.  (tekst jednolity z 12.08.2016 r.) pomiędzy Gminą Tychy, a Gminami: Bieruń, 

Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Miedźna, Mikołów, Mysłowice, 

Ornontowice, Orzesze, Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Pszczyna i Wyry w sprawie powierzenia 

Gminie Tychy zadań planowania, zarzadzania oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego 

w gminnych przewozach pasażerskich przez Gminy: Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór, 

Lędziny, Łaziska Górne, Miedźna, Mikołów, Mysłowice, Ornontowice, Orzesze, Miasto Oświęcim, 

Gmina Oświęcim, Pszczyna i Wyry. 

W dniu 09.10.2018 r. ze skutkiem na dzień 01.01.2019 r. zostało zawarte porozumienie         

w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora 

publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 16 grudnia    

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej w przewozach pasażerskich 

organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy, Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach                           

w granicach administracyjnych stron niniejszego porozumienia. 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz 

gminami będącymi członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Miasto Bieruń, Gmina 

Bojszowy, Gmina Chełm Śląski, Miasto Imielin, Gmina Kobiór, Miasto Lędziny, Miasto Łaziska 

Górne, Miasto Mikołów, Miasto Mysłowice, Miasto Tychy, Gmina Wyry, a także gminami nie 

będącymi członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Gmina Miedźna, Gmina 

Ornontowice, Miasto Orzesze, Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Pszczyna przy udziale 

metropolitalnej jednostki budżetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego.  

Organizację publicznego transportu zbiorowego powierzono również Miastu Oświęcim 

zgodnie na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr OR-o.031.2.2018.VIII zawartym w dniu      

1 marca 2018 r.  pomiędzy Gminą Oświęcim, Gminą Chełmek, Gminą Brzeszcze, Gminą Libiąż, 

Gminą Miedźna a Miastem Oświęcim. Przedmiotem Porozumienia Międzygminnego jest 

powierzenie Miastu Oświęcim, jako organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: 

Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie 

miejscowości Wola.  
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6.4.2 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 
Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 14 lutego 2017 r.                  

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021 w roku 2018 przewidziano nakłady w wysokości 120 000,00 zł  

na przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne. Wszystkie pozostałe prace wykonywane przez 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gilowicach prowadzone były w ramach 

bieżącego utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej. W ramach powyższych działań w roku 

poprzednim wykonano następujące inwestycje i remonty: 

1. Budowa sieci wodociągowej Frydek ul Łowiecka – przewiert – 15 416,34 zł 

2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych Wola ul. Pszczyńska – 15 733,21 zł 

3. Remont sieci wodociągowej Góra ul. Kasztanowa – 21 472,17 zł 

4. Remont przyłączy wodociągowych Wola II – 1 370,59 zł 

5. Remont przyłączy kanalizacyjnych Wola II (Spółdzielnia Mieszkaniowa) – 45 478,19 zł 

6. Remont przyłączy kanalizacyjnych Wola II (Wspólnoty) – 4 545,00 zł 

7. SUW Gilowice – zakup pompy dozującej, remont pompy głębinowej, wymiana złoża, 

regeneracja sprężarki, wymiana głowicy, przeróbka instalacji odżelaziacza – 35 887,66 zł 

8. SUW Wola – remont pompy głębinowej, remont kolektora tłocznego z zestawu  

hydroforowego, naprawa pompy zestawu hydroforowego – 5 786,20 zł 

9. Wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy posesji w kwocie 48 422,99 zł 

10. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji w kwocie 85 305,70 zł 

Łącznie wykonano około 2,5 km przyłączy wodociągowych oraz 1,5 km przyłączy kanalizacyjnych. 

Kondycja finansowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. od kilku lat jest 

niestabilna, z roku na rok generowana jest strata, która łącznie wynosi: 3 404 557,37 zł. Od 2014 

roku tworzone są rezerwy na nierozwiązane sprawy wniesione wobec Spółki do Sądu przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Wola” w Woli. W samym 2018 roku utworzono z tego tytułu rezerwę 

na kwotę 180 tyś zł. Łączna kwota rezerw wynosi około 527 000,00 zł. Dodatkowo w latach 2015 - 

2017 zostały utworzone rezerwy na kwotę 1 278 000,00 zł z tytułu administracyjnych kar 

pieniężnych wystawionych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 

W roku 2018 r. Spółka wygenerowała stratę w wysokości 576 000,00 zł.  Głównymi 

przyczynami powstania takiej sytuacji był: 
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1. Wzrost kosztów dotyczących działalności Spółki spowodowany koniecznością kupowania 

zwiększonej ilości wody od dostawcy zewnętrznego tj. Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągowego (GPW) Spółka Akcyjna w Katowicach.  Występujące problemy z jakością wody 

wydobywanej ze studni głębinowych w Międzyrzeczu spowodowały, że zakup wody od 

dostawcy zewnętrznego był niezbędny, aby GZGK mógł wywiązać się z zawartych umów na 

dostawę wody. Korzystanie z usług GPW S.A. podwyższyło koszty działalności o około 

390 000,00 zł (w taryfie przyjęto koszt zakupu wody na poziomie 133 669,00 zł w trzech 

kolejnych latach jej obowiązywania).  

2. Zmiana przepisów w zakresie tzw. „opłaty środowiskowej”. Od stycznia 2018 r. Spółka 

obciążana jest dwoma rodzajami opłat za korzystanie ze środowiska tj. opłatą stałą wyliczaną 

przez Przedsiębiorstwo Wody Polskie na podstawie danych z pozwoleń wodno-prawnych oraz 

opłatą zmienną uzależnioną od ilości i parametrów wydobytej wody i odprowadzanych 

ścieków. Zmiana przepisów spowodowała wzrost kosztów o około 200 000,00 zł                                    

w porównaniu do roku ubiegłego (koszty te nie zostały uwzględnione podczas tworzenia 3-

letniej taryfy na dostawę wody i odbiór ścieków). 

3. Niekorzystne Umowy zawarte z Urzędem Gminy Miedźna w zakresie: 

 Administrowania, eksploatacji i technicznego utrzymania cmentarzy komunalnych. Strata 

ponoszona przez GZGK z tego tytułu wynosiła 9 233,33 zł/ miesięcznie co daje sumaryczną 

kwotę 110 799,96 zł straty za rok poprzedni. Nadmienić należy, że z dniem 1.04.2019 r. 

podpisano Aneks nr 1 do przedmiotowej Umowy, który urealnia ponoszone przez Spółkę 

koszty z tytułu wykonywanych prac.  

 Utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna. Z tytułu wykonywania 

Umowy GZGK otrzymał wynagrodzenie w wysokości 36 500,00 zł ponosząc jednocześnie 

koszty osobowe (umowa zlecenie) w wysokości 25 310,43 zł za wykonywanie nadzoru nad 

osobami skierowanymi przez Sąd w Pszczynie do wykonywania prac społecznie użytecznych 

w Gminie Miedźna. Pozostała kwota do dyspozycji była niewystarczająca na wykonanie 

przedmiotu zlecenia. Zgodnie z ustaleniami trwają prace nad sporządzeniem zakresu prac   

i harmonogramu ich wykonywania celem podpisania aneksu odzwierciedlającego 

faktycznie ponoszone przez Spółkę koszty. 

 Bieżącego utrzymywania budynków na łączną kwotę zawartą w ryczałcie 12 826,44 rocznie. 

Po jej przekroczeniu, pracownicy Spółki wykonywali zlecenia, jednak nie obciążano z tego 
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tytułu Zleceniodawcę. Również w tym zakresie trwają prace mające na celu zmianę 

wynagrodzenia z ryczałtu na faktycznie ponoszone koszty. 

4. Bardzo mała ilość zleceń zewnętrznych na wykonanie przyłączy wod-kan. W roku 2018 

wykonano 3 zlecenia na wykonanie przyłączy z tytułu czego GZGK Sp. z o. o. uzyskał przychód 

w wysokości 6 863,47 zł.  

Wymienione powyżej czynniki kosztowe, pomimo osiągnięcia w roku 2018 takiego samego 

jak w roku poprzednim poziomu przychodów netto ze sprzedaży, nie pozwoliły na wygenerowanie 

dodatniego wyniku na działalności Spółki. Suma bilansowa w roku 2018 uległa zmniejszeniu 

w porównaniu do roku 2017 o kwotę 496 000,00 zł 

Zmiany w głównych pozycjach bilansu: 

 rzeczowe aktywa trwałe – obniżenie wartości o 838 000,00 zł (skutek nadwyżki odpisów 

amortyzacyjnych w roku 2018 ponad wartość nakładów na zakup nowych środków                      

i środków trwałych w budowie), 

 inwestycje długoterminowe – wzrost wartości o 414 800,00 zł (skutek podwyższenia 

wartości SUW Gilowice na podstawie operatu szacunkowego, określającego wartość 

rynkową nieruchomości na dzień 31.12.2018 r.), 

 zapasy – obniżenie wartości o 13 000,00 zł (w związku z brakiem konieczności utrzymywania 

dużych zapasów magazynowych), 

 należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług – wzrost wartości o 116 000,00 zł (skutek 

braku terminowości regulowania przez kontrahentów wpłat za usługi dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków oraz zaliczenia do przychodów roku 2018 wartości sprzedaży 

zafakturowanej w roku 2019 w związku z przestrzeganiem zasady współmierności kosztów 

i przychodów), 

 inwestycje krótkoterminowe – obniżenie wartości o 84 000,00 zł (mniejszy stan środków 

pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w porównaniu do roku poprzedniego), 

 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – obniżenie wartości o 81 000,00 zł (skutek 

rozliczenia w koszty remontów przeprowadzanych w latach wcześniejszych a zgodnie 

z Uchwałą Zarządu wykazanych w roku 2018), 

 zysk (strata) z lat ubiegłych – wzrost wartości o (-) 329 000,00 zł (skutek przeniesienia straty 

za rok 2017 do pokrycia jest z zysków wypracowanych w latach następnych, zgodnie                  

z uchwałą Zarządu), 
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 zysk (strata) netto - (-) 576 000,00 zł – wartość wynikająca z rachunku zysków i strat za rok 

2018, 

 rezerwy na zobowiązania – wzrost wartości o 200 000,00 zł (skutek utworzenia rezerwy na 

sprawę sądową z powództwa SM Wola oraz rezerwy na podatek dochodowy w związku 

z doszacowaniem przychodów), 

 kredyty i pożyczki – spadek wartości o 208 000,00 zł (skutek spłaty wszystkich zobowiązań 

kredytowych).  

Mając powyższe na uwadze Zarząd GZGK Sp. z o. o. podjął działania wewnątrz Spółki 

prowadzące do zmniejszenia ponoszonych kosztów poprzez m.in. zmianę systemu zamówień, 

zwiększenie kontroli nad ich zasadnością, ograniczenie kosztów reprezentacyjnych 

i optymalizowanie zadań z zakresu logistyki transportowo-magazynowej. 

Podpisano również ugodę z SM Wola kończącą spór sądowy o tzw. „jakość wody”. Obecnie 

trwają rozmowy na temat ugody w zakresie sprawy dotyczącej służebności przesyłu                                       

i bezumownego korzystania z sieci. W Spółce prowadzone są dalsze zmiany wewnątrzorganizacyjne 

mające na celu poprawę wydajności GZGK Sp. z o. o. a, co za tym idzie  i sytuacji finansowej.  

6.5 OCHRONA ŚRODOWISKA 

6.5.1 Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

Jednym ze środków przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom wpływającym na zły stan 

powietrza atmosferycznego jest wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji. 

Niewątpliwie korzystnym rezultatem ich realizacji jest odczuwalne zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza na obszarze ich funkcjonowania. 

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020 jest elementem 

szerszej polityki samorządu lokalnego na rzecz poprawy jakości powietrza, opisanej                                     

w obowiązującym Planie gospodarki niskoemisyjnej przyjętym uchwałą nr XX/101/2016 z dnia 1 

marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miedźna. 

Koncentruje się jednak wyłącznie na sprawach spalania paliw na cele grzewcze w budynkach 

mieszkalnych. Dodatkowo jest próbą podjęcia bardziej zdecydowanych działań, które oprócz 

wprowadzenia efektywnych źródeł ogrzewania, kładzie także nacisk na zmianę nośnika energii ze 

stałego na gazowy.  
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W ramach etapu I przewidzianego do realizacji w roku 2018 udało się zmodernizować 60 

wyeksploatowanych źródeł ciepła poprzez zamontowanie 50 kotłów na paliwo stałe                                    

z automatycznym podawaniem paliwa spełniające standardy V klasy wg normy PN-EN303-5:2012 

oraz 10 źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 809 

330,13 zł z czego 378 044,03 zł stanowiły środki mieszkańców a kwotę 431 386,10 zł została 

przekazana mieszkańcom w formie dotacji z budżetu Gminy Miedźna. Środki zostały pozyskane           

w ramach dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. Poza powyższymi efektami rzeczowymi udało się osiągnąć następujące 

efekty ekologiczne: 

 Redukcja emisji pyłu o 5,637 Mg/rok,  

 Redukcja dwutlenku siarki o 2.383 Mg/rok 

 Redukcja tlenów azotu o 82 kg/rok 

 Redukcja  tlenku węgla o 3,59 Mg/rok 

 Redukcja  dwutlenku węgla 175,964 Mg/rok 

 Redukcja benzo-a-pirenu o 1,1 kg/rok. 

6.5.2 Program Ochrony Środowiska 

 
Gmina posiada Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 

2023 przyjęty Uchwałą nr XLIII/248/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. Opracowany „Program 

Ochrony Środowiska...”stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej                       

w gminie. Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, 

efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące 

środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego     

w tym zakresie prawa. 

Program określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz 

szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnosząc się do aspektów środowiskowych, 

usystematyzowanych według priorytetów. 

Ponadto celami ochrony środowisko są; 

● rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do 

kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska (zadania te w większości 

stanowią zadania własne gminy) 
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● wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji 

● przestawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalno-prawnych dla 

proponowanych działań proekologicznych 

Program wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego z roku na rok 

ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój 

walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony 

środowiska. Stan docelowy w tym zakresie  nakreśla program a dowodów jego osiągnięcia 

dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (według ustawy co 2 

lata). Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w odniesieniu 

do gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleby, 

ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, 

ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, ocenę stanu aktualnego i stanu docelowego, umożliwiając 

tym samym identyfikację potrzeb w tym zakresie.  

6.5.3 Gospodarka odpadami stałymi 

 
Na początku 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w celu zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Od kwietnia 2018 r. została podpisana 

nowa umowa, zgodnie z którą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Miedźna, na których zamieszkują mieszkańcy realizowane jest 

przez firmę Zakład Usług Komunalnych z Oświęcimia ul. Generała Józefa Bema 12A. Umowa została 

zawarta na okres od 3.04.2018 r. do 31.03.2021 r.  

W 2018 r. podjęto nowe uchwały, dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku, 

usług dodatkowych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów, a także szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów:  

1. Uchwała nr L/311/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna. 

2. Uchwała nr L/310/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźna i zagospodarowania tych odpadów,                    
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w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

3. Uchwała nr L/309/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia 

rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobie ich świadczenia oraz wysokości 

cen za te usługi.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadziło kolejną obowiązkową 

frakcję odpadów zbieranych selektywnie – odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne). 

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2017 r., lecz ze względu na dopuszczalny okres przejściowy, 

segregacja na nowych zasadach zaczęła funkcjonować na terenie gminy od kwietnia 2018 r. Zbiórka 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Miedźna bezpośrednio z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy odbywa się z podziałem na: 

1. odpady komunalne podlegające selektywnej zbiórce – szkło, makulatura, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne (kuchenne); 

2. odpady komunalne zmieszane – zmieszane odpady komunalne z wyłączeniem: odpadów 

komunalnych podlegających selektywnej zbiórce, odpadów zielonych, przeterminowanych 

leków, chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, zużytych baterii 

i akumulatorów; 

3. odpady komunalne wielkogabarytowe – tj. m.in. stare meble, wózki dziecięce, deski, materace 

itp., zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony z pojazdów osobowych                              

i jednośladów. 

4. Odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) z remontów prowadzonych 

samodzielnie - w 2018 roku wprowadzono limit bezpłatnie odbieranych odpadów tego typu:  w 

przypadku odpadów zielonych limit wynosi 1 worek 120 l na nieruchomość rocznie,                             

w przypadku gruzu limit wynosi 50 kg na nieruchomość rocznie. Odbiór tych odpadów odbywał 

się poprzez złożenie przez administrację/spółdzielnię wypełnionego formularza zamówienia 

usług dodatkowych. Odpady zielone były odbierane według harmonogramu raz  w miesiącu 

(trzecia środa miesiąca), gruz i odpady budowlane w terminach ustalonych przez odbiorcę 

odpadów i administrację/spółdzielnię zgłaszającą zapotrzebowanie na usługę. Gruz odbierano 

w indywidualnie dostarczanych workach typu big bag. 
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System gospodarki odpadami komunalnymi 

 
Zgodnie z posiadanymi rejestrami liczba mieszkańców zameldowanych na dzień na pobyt 

stały i czasowy wg danych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 16 370, z kolei systemem gospodarki 

odpadami komunalnymi objętych było 14 830 osób: 

 zabudowa jednorodzinna – 9668 osób, złożono 2600 deklaracji, 

 zabudowa wielolokalowa (bloki) – 5162 osoby, złożono 45 deklaracji. 

98,95% właścicieli nieruchomości zdeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. 

 

Ilość zebranych odpadów 

Na podstawie sprawozdań otrzymanych od firm odbierających od właścicieli nieruchomości 

odpady komunalne z terenu Gminy Miedźna w roku 2018 odebrano następujące odpady:  

 

Kod odebranych odpadów Rodzaj odebranych odpadów Masa odebranych 
odpadów [Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
3919,300 Mg 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 6,280 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 375,220 Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 198,200 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 305,992 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 234,500 Mg 

20 01 32 Leki inne niż wymienione  w 20 01 31 0,010 Mg 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 2,796 Mg 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 
 i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki 

6,412 Mg 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne 

 i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,948 Mg 

16 01 03 Zużyte opony 25,940 Mg 

20 01 27* 
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

0,360 Mg 
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20 03 99 
odpady komunalne nie wymienione w 

innych grupach 
20,920 Mg 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 21,720 Mg 

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1,160 Mg 

17 01 01 
odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
4,960 Mg 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

5,600 Mg 

19 12 12 

Odpady powstałe po sortowaniu odpadów 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

selektywnie zebranych, przekazane do 
składowania 

1223,601 Mg 

19 05 99 
Odpady powstałe po sortowaniu odpadów 

zmieszanych odpadów komunalnych, 
przekazane do składowania 

649,222 Mg 

*odpady mogą zawierać substancje niebezpieczne 

Podane powyżej ilości odpadów zawierają w sobie także ilość odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Miedźna w 
Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
 

Osiągnięte przez Gminę poziomy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty 

przez Gminę Miedźna w 2018 r. – 36,9 % przy dopuszczalnym poziomie 40%. Poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Miedźna w 2018 r. wyniósł – 48,73 % 

przy minimalnym poziomie 30 %. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia                       

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

osiągniętych przez Gminę Miedźna w 2018 r. – 100% przy minimalnym poziomie 50 %. 

 
Koszty systemu gospodarki odpadami 
 

Nazwa kosztu kwota 

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie gminy Miedźna  

1 380 035,27 zł 

Odbiór odpadów z koszy ulicznych  24 354,31 zł 

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 

49 046,70 zł 
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zamieszkałych na terenie gminy Miedźna w 
ramach Mobilnego PSZOK (od kwietnia) 

Edukacja ekologiczna 4 285,69 zł 

Zakup koszy ulicznych 3 394,80 zł 

Aplikacja mobilna „KIEDY WYWÓZ” 2 804,40 zł 

Razem 1 463 921,17 zł 

 

6.5.4 Program opieki nad zwierzętami 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miedźna w 2018 roku został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miedźna Nr 

XLVII/282/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 27 lutego 2018 r.  Główne założenia programu to: 

 zapewnienie miejsca w schronisku oraz opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, 

wyłapanych z terenu gminy, 

 odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                       

z udziałem zwierząt, 

 usypianie ślepych miotów, 

 kastracja/sterylizacja bezdomnych zwierząt, wyłapanych z terenu gminy, 

 poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, wyłapanych z terenu gminy, 

 zapewnienie w razie konieczności opieki zwierzętom gospodarskim , 

 opieka nad kotami wolno żyjącymi.  

Środki przeznaczone na realizację programów roku 2018 wynosiły 30 990,00 zł, z czego na: 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt  – 20 000,00 zł 

 sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku – 2 000,00 zł 

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 400,00 zł 

 odławianie i dostarczanie zwierząt do schroniska – 4 500,00 zł 

 usypianie ślepych miotów – 500,00 

 zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1 400,00 zł 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej – 2 190,00 zł. 

Dla prawidłowej realizacji Programu, Gmina Miedźna zawarła umowę z Gabinetem 

Weterynaryjnym ANIMAL-VET Zasole z Oświęcimia. Umowa obejmowała wyłapywanie 
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bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmku, 

zapewnienie im opieki weterynaryjnej, poszukiwanie właścicieli dla wyłapanych zwierząt.  

 W 2018 r. wyłapano 10 bezdomnych psów, co dało kwotę 16 000,00 zł. Odbyło się także 6 

interwencji bez wyłapania zwierzęcia za łączną kwotę 1 250,00 zł.  

 Środki w wysokości 2 786,20 zł przeznaczono na usługi weterynaryjne tj. sterylizację kotki 

oraz leczenie kota, który został następnie adoptowany, leczenie rannych dzikich zwierząt (2 

interwencje) oraz pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, a także 

utylizację padłych zwierząt (2 szt.). 

 Środki w wysokości 400,17 zł przeznaczono na zakup karmy w ramach zimowego 

dokarmiania kotów wolno żyjących. Zakupiona karma została następnie rozdysponowana pośród 

zgłoszonych karmicieli bezdomnych kotów.  

 Nie było interwencji związanych z usypianiem ślepych miotów, oraz zapewnieniem miejsca 

dla zwierząt gospodarskich w wybranym gospodarstwie.  Łącznie na realizację programu w roku 

2018 wydano 20 436,37 zł. 

6.6 POLITYKA SPOŁECZNA 

6.6.1 Pomoc Społeczna 

 

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Miedźnej w roku 2018 zrealizował budżet w wysokości 17.112 292, 42 zł.  

 

Lp. Rodzaj środków finansowych Kwota zł RAZEM 

1. Środki finansowe z budżetu gminy  1.637 342,73 

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z 
zakresu administracji rządowej w tym: 

  

 

 

4.725 987,23 

 

 świadczenia rodzinne 4.055 526,57 

 nieubezpieczeni 960,00 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 40.365,00 

 Program „Dobry Start” 629.135,66 

 Dodatki energetyczne 6.382,33 

3. Dotacja na realizację programu „Rodzina 500+”  10.188 377,49 

4. Składki zdrowotne od niektórych świadczeń 
rodzinnych 

 13.251,55 
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5. Dotacje celowe z budżet państwa na zadania 
własne gminy - dożywianie 

 21.214,30 

6. Dotacje celowe z budżet państwa na zadania 
własne gminy – zasiłki okresowe 

 149.678,69 

7. Dotacje celowe z budżet państwa na zadania 
własne gminy - stypendia 

 29.501,02 

8. Dotacje celowe z budżet państwa na zadania 
własne gminy – zasiłki stałe 

 142.787,74 

9. Dotacje celowe z budżet państwa na zadania 
własne gminy – na częściowe utrzymanie OPS 

 176.231,34 

10. Dotacja celowa – składki na ubezpieczenie 
zdrowotne od zasiłków stałych 

 11.927,00 

11. Dotacja celowa – na zatrudnienie asystenta 
rodziny 

 6.898,00 

12. Środki Funduszu Pracy na asystenta rodziny  2.713,00 

RAZEM 17.112 292,42 

 

CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZENIOBIORCÓW 

 W 2018 roku niezależnie od rodzaju i formy świadczeń, pomocą objęto 142 rodziny, liczba 

osób w rodzinach 360. Wydano ogółem 588 decyzji administracyjnych w tym: 

 zasiłki okresowe       - 204 decyzje, 

 zasiłki celowe, celowe specjalne i obiady dla dzieci w szkołach z programu rządowego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zasiłku celowego i celowego specjalnego          

z zadań własnych gminy      - 194 decyzje, 

 zasiłki stałe        -    51 decyzji, 

 przyznanie miejsc w schroniskach i noclegowaniach, aktualizacja pobytów w domach 

pomocy społecznej, przyznanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  - 75 decyzji, 

 skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie - 64 decyzje. 

 

Analiza wydatkowanych środków własnych gminy w roku 2018 przedstawia się następująco: 

 

Lp. Rodzaj świadczenia  Kwota/zł 

1. Zasiłki celowe 4.380,00 

2. Zasiłki celowe specjalne 500,00  

3. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 21.307,00 
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4. Schronienie (noclegownie, schroniska dla bezdomnych) 73.663,00 

5. Usługi opiekuńcze 27.735,00 

6. Domy Pomocy Społecznej 218.742,00 

 

 W roku 2018 Gmina Miedźna nie poniosła wydatków na wypłatę zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych jak również na sprawienie pogrzebu. 

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPŁECZNEJ 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla 

uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W roku 2018 z tej formy skorzystało 55 

uczniów, dla 3 uczniów dodatkowo przyznano zasiłek szkolny. Wydano 105 decyzji 

administracyjnych. Koszt tego zadania wyniósł 36.876,29 zł w tym 1.500,00 zł na zasiłki szkolne. 

Wkład własny gminy stanowi kwotę: 7.375,27 zł. tj. 20% łącznych kosztów. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w roku 2018 przejął zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i dodatków 

energetycznych. W analizowanym okresie wypłacono 688 dodatków mieszkaniowych na kwotę 

161.375,42 zł oraz 403 dodatki energetyczne na kwotę 6.382,33 zł. 

GOPS na mocy porozumienia zawieranego corocznie ze Starostą Pszczyńskim organizuje we 

współpracy z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej prace społecznie użyteczne dla osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W 2018 roku w pracach porządkowych na terenie Gminy 

Miedźna, które trwały od stycznia do grudnia brało udział 13 osób, dla wszystkich zorganizowano 

szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W zakresie świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 

2018 Ośrodek przyjął następującą ilość wniosków do realizacji: 

 o zasiłek rodzinny oraz dodatki     - 599, 

 o zasiłek pielęgnacyjny      - 70, 

 o świadczenie pielęgnacyjne      - 13 

 o specjalny zasiłek opiekuńczy     - 7 

 o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) - 153 

 o fundusz alimentacyjny      - 72 

 o świadczenie rodzicielskie      - 36 

 o świadczenie wychowawcze 500+     - 1 400 
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 o jednorazowe świadczenie „Za Życiem”    - 1 

 o świadczenie „Dobry Start”      - 1 468 

Ilość wydanych decyzji na świadczenia rodzinne wyniosła 1354, natomiast z funduszu 

alimentacyjnego 91 decyzji. Liczba dłużników alimentacyjnych w roku 2018 wynosiła 60 osób. 

Liczba wydanych decyzji z świadczenia wychowawczego 500+ wyniosła 1379. 

Wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+ w roku 

2018 przedstawiono w tabeli: 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota 

1. Zasiłki rodzinne 1.020 269,28 

2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 47.789,27 

3. Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego 98.495,30 

4. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania 86.706,16 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 45.308,74 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 47.669,21 

7. Dodatek z tytułu zamieszkiwania 3.136,56 

8. Dodatek z tytułu dojazdu 34.289,15 

9. Dodatek z tytułu wielodzietności 156.025,23 

10. Zasiłek pielęgnacyjny 500.923,54 

11. Świadczenie pielęgnacyjne 687.835,50 

12. Zasiłek dla opiekuna 44.460,00 

13. Jednorazowa zapomoga 140.000,00 

14. Świadczenie rodzicielskie 478.585,00 

15. Specjalny zasiłek opiekuńczy 22.640,00 

16. Świadczenie „Za życiem” 4.000,00 

17. Świadczenie „Dobry start” 629.135,66 

18. Fundusz alimentacyjny 382.248,49 

19. Świadczenie wychowawcze (500+) 10.043 442,40 

20. Składki społeczne 150.353,44 

21. Składki zdrowotne 13.251,55 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, w roku 2018 z terenu gminy Miedźna 12 dzieci przebywało      

w rodzinach zastępczych i 11 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Łączny koszt w okresie 

od stycznia do grudnia 2018 roku wyniósł 268.590,93 zł. 

W roku 2018 na mocy umowy zawartej pomiędzy Śląskim Bankiem Żywności w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 GOPS pozyskał 17.237,50 kg 

produktów żywnościowych dla 350 osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dla 

zagwarantowania mieszkańcom Gminy pomocy żywnościowej, Ośrodek partycypował w kosztach 

obsługi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydatkując środki własne w wysokości 

2.521,50 zł co stanowiło koszt transportu żywności. 

GOPS na podstawie wywiadów środowiskowych sporządzał również decyzje 

potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla 

osób pozbawionych możliwości ubezpieczenia z innego źródła. W roku 2018 zostało wydanych 14 

decyzji, przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych. Koszt za wykonane czynności wyniósł 

960,00 zł.  

6.6.2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźna na lata 2017-2026 

wytycza nowe cele strategiczne służące poprawie jakości życia społeczeństwa oraz zaspokojeniu 

potrzeb mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Działania zorientowane są na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, 

aktywizację zawodową i społeczną, wsparcie psychologiczne, współpracę z różnymi instytucjami        

i organizacjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej. Działania te będą realizowane 

w trzech poziomach: profilaktyki, czyli zapobiegania powstawaniu niekorzystnych zjawisk; pomocy 

doraźnej czyli świadczeniu natychmiastowej pomocy w sytuacjach kryzysowych; długotrwałych 

programów naprawczych zmierzających do rozwiązania lub przynajmniej zminimalizowania 

problemów społecznych i lokalnych. Zorientowanie Strategii na wybranych grupach społecznych 

daje najlepszą możliwość poprawy sytuacji wielu osób i rodzin, a także pozwala na dotarcie do 

najbardziej potrzebujących grup. Strategia jest realizowana w obszarze pomocy społecznej w 

szczególności poprzez niżej wymienione programy: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii; Gminny Program 
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy; Gminny Program Wspierania 

Rodziny. Jednym z narzędzi procesu monitorowania Strategii jest Ocena zasobów pomocy 

społecznej. 

Ocena zasobów pomocy społecznej 

Ocena zasobów pomocy społecznej jest dokumentem sporządzanym corocznie                            

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Celem jest wgląd w całościowe 

spojrzenie na zasoby pomocy społecznej a ukazane problemy mają zapobiec negatywnym 

zjawiskom i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy. Analizując Ocenę 

zasobów na przestrzeni ostatnich kilku lat warto zwrócić uwagę na wzrost kosztów utrzymania 

osób wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej  a także osób bezdomnych 

w schroniskach i placówkach zapewniających usługi schronienia. Niezwykle ważnym staje się 

wzmocnienie środowiskowych form wsparcia dla osób starszych i wymagających opieki                              

i pielęgnacji, poprzez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania tych osób. Liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej stale maleje przy jednoczesnym utrzymywaniu się na stałym 

poziomie liczby osób długotrwale korzystających z pomocy. Należy kłaść nacisk na ustawiczną 

pracę socjalną z rodzinami potrzebującymi wsparcia w usamodzielnieniu się.  

W roku 2018 z usług  opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób chorych, 

niepełnosprawnych i samotnych skorzystało 9 osób. Z bezpłatnych usług opiekuńczych korzystały 

3 osoby, 6 osób ponosiła odpłatność. Dochód gminy w roku ubiegłym z tytułu zwrotu za świadczone 

usługi od usługobiorców wyniósł 8 920,69 zł. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia 

całodobowych usług kieruje się chorych i niepełnosprawnych do domów pomocy społecznej. W 

2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 7 osób. Średni koszt utrzymania w domach 

pomocy społecznej, poniesiony miesięcznie na 1 osobę, wyniósł 3 000,00 zł. Ogółem na tą formę 

pomocy w 2018 r. wydano 218 741,52 zł. 

6.6.3 Gminny Program Wspierania Rodziny 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Miedźnej na lata 2018 - 2020 jest integralny                   

z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, a sprawozdanie              

z jego realizacji ujęte jest w rocznym sprawozdaniu z działalności Ośrodka, kierowanym do Rady 

Gminy Miedźna. 

 Głównym celem programu jest wspieranie rodziny w wypełnianiu i przywracaniu funkcji 
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opiekuńczo - wychowawczych oraz tworzenie sprzyjających warunków dla jej funkcjonowania. 

Dużym zasobem we wspieraniu rodziny są instytucje działające na rzecz rodziny i ich współpraca 

(policja, PCPR, oświata, służba zdrowia, sąd). Rozwinięta jest oferta placówek oświatowych (w tym 

żłobki i przedszkola), doświadczenie i wiedza oraz kwalifikacje pracowników działających na rzecz 

rodziny z dziećmi oraz zabezpieczenie w budżecie gminy niezbędnych środków na realizację działań, 

z zakresu wspierania rodziny. Rozszerzana jest także oferta spędzania czasu wolnego dla dzieci               

i młodzieży w okresie wakacji i ferii. Zagrożenia zaś stanowi przerzucanie odpowiedzialności za 

wychowanie dziecka przez rodziców na instytucje, uzależnienia beneficjentów pomocy społecznej 

od otrzymywanej pomocy. Także zjawiska uzależnienia, przemocy i agresji, czy występujące 

osłabienie autorytetów rodziny i więzi międzypokoleniowej, przy braku umiejętności szukania 

pomocy w sytuacjach kryzysowych i ryzykownych. 

 Dużą rolę w realizacji programu, zatem, odgrywa pracownik socjalny i asystent rodziny, który 

między innymi monitoruje sytuację dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i zwraca uwagę na 

niepokojące sygnały, które mogłyby świadczyć, że rodzina jest zagrożona zjawiskami 

niepożądanymi.  

Asystent rodziny w 2018 roku współpracował z pięcioma rodzinami, w tym z czterema             

w oparciu o postanowienia sądowe oraz jedną na pisemny wniosek pracowników socjalnych GOPS. 

Na liczbę osób w rodzinach współpracujących z asystentem składało się dziewięć osób dorosłych i 

jedenaścioro małoletnich dzieci. Rodziny korzystające z pomocy asystenta są rodzinami 

wieloproblemowymi, co oznacza, że działania wobec nich kierowane są wielokierunkowo i są 

uzależnione od struktury systemu rodzinnego, etapu rozwojowego członków rodziny oraz postawy 

jaką prezentują rodzice wobec swoich małoletnich dzieci. Asystent rodziny    w 2018 roku nie 

zakończył współpracy z żadną rodziną oraz nie otrzymał wskazań do podjęcia współpracy                          

z kolejnymi rodzinami. 

 Analizując roczne sprawozdanie z realizacji programu, warto zwrócić uwagę,  że zmniejsza 

się liczba rodzin objętych pomocą OPS, w tym asystenta rodzin, ale zwiększa ilość dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej i nakłady na ten cel, w tym związane  z okresem pobytu dzieci     

w placówkach oraz zwiększa się ilość pracy socjalnej. Świadczyć to może o tym, że odchodzi się od 

pomocy materialnej, na rzecz wsparcia i informowania oraz interdyscyplinarnego charakteru 

pomocy. Należy wzmacniać role rodzicielskie poprzez wsparcie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych, przeciwdziałać uzależnieniom, promować i wspierać uczniów oraz dążyć do 

reintegracji rodzin, co jest kierunkiem działań wszystkich pracujących z rodzinami i realizującymi 
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Gminny Program Wspierania Rodziny.  

 Do końca roku 2018 mimo ciążącego na gminie obowiązku, wynikającego z ustawowych 

przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie utworzono placówki wsparcia 

dziennego. 

6.6.4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Miedźna Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019 

 
  W ramach tych programów prowadzone są działania związane z profilaktyką                                     

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz działania związane z profilaktyką                                         

i rozwiązywaniem problemów narkomanii oraz integracją osób uzależnionych od narkotyków. Do 

działań tych należy w szczególności: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej                                   

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez prowadzenie 

punktu informacyjno-konsultacyjnego; udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej; 

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkomanii.  

Podmiotem działającym na terenie Gminy Miedźna w sferze problematyki uzależnień 

(alkoholu i narkotyków) jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). 

Problem nadużywania alkoholu jest ściśle powiązany z występowaniem przemocy w rodzinie. 

Zatem należy położyć szczególny nacisk na podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu                         

w zakładzie lecznictwa odwykowego. Na realizację Programu w roku 2018 poniesiono wydatki           

w wysokości 89. 085,00 zł. 

6.6.5 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Program współpracy Gminy Miedźna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przyjęty przez Radę 

Gminy Miedźna Uchwałą Nr XLII/237/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. zgodnie z art. 5 a pkt 1 Ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt Programu 

opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy był konsultowany                              
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z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami. Do zaproponowanego projektu 

uwag nie wniosła żadna organizacja pozarządowa.  

Program szczegółowo określa finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy 

Gminy Miedźna z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Określa też obszary 

zadań własnych gminy, które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami wskazując te, 

które mają priorytetowe znaczenie dla społeczności lokalnej.  

Współpraca Gminy Miedźna z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2018 roku przede wszystkim poprzez wspieranie 

realizacji zadań publicznych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert lub 

małych grantów.  

Przedmiotem zlecenia mogły być zadania własne gminy określone ustawą z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym mieszczące się w rejestrze zadań publicznych określonych 

ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Za priorytetowe zadania publiczne Gminy Miedźna w 2018 roku uznano: 

1. Zadania z zakresu edukacji 

1) wspomaganie rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, 

2) organizacja sesji związanych z promocją nauki, 

3) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

4) zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny. 

2. Zadania z zakresu kultury i sztuki 

1) organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla kultury gminy Miedźna, 

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedźna 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, 

3) wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub z zastosowaniem innych technik zapisu 

obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury gminy Miedźna. 

3. Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom społecznym 

na terenie gminy: 

1) podejmowanie wszelkich działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa publicznego 

na terenie gminy, 

2) stwarzanie warunków osobom i podmiotom działającym w zakresie ratownictwa, poprawy 

bezpieczeństwa, ochrony ludności, likwidacji zagrożeń i skutków klęsk żywiołowych. 
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4. Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia: 

1) wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia mieszkańców gminy, 

2) realizacja programów zdrowotnych, 

3) organizacja obozów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, 

4) organizacja imprez kulturalno-turystycznych mających na celu propagowanie idei 

trzeźwości oraz zdrowego stylu życia, 

5) opieka zdrowotna w przedszkolach. 

5. Zadania z zakresu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez: 

1) edukację i przeciwdziałanie izolacji społecznej, 

2) zapewnienie możliwości dostępu do rehabilitacji i zajęć sportowych, 

3) udział w utrzymaniu i rozwijaniu bazy socjalnej osób niepełnosprawnych, 

4) wspieranie działań na rzecz osób objętych pomocą społeczną. 

Gmina.  

6. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa: 

1) propagowanie różnych form turystyki, 

2) organizowanie wycieczek górskich i krajoznawczych, 

3) organizowanie rajdów rowerowych. 

 

Podstawową formą współpracy Gminy Miedźna z podmiotami programu jest zlecanie 

realizacji zadań publicznych: 

1. w trybie otwartego konkursu ofert poprzez: 

 powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji ze środków 

budżetowych na sfinansowanie ich realizacji, 

 wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji  na dofinansowanie 

ich realizacji, 

2. z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. małe granty na podstawie art. 19a ustawy. 

Na podstawie umowy Nr OR.3153.II.44.2013 zawartej w dniu 31 grudnia 2013 r. pomiędzy 

Gminą Miedźna reprezentowaną przez Wójta Gminy Bogdana Taranowskiego a Caritas 

Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie na powierzenie realizacji 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:  prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonymi umysłowo została 

przekazana dotacja w wysokości 790 550,10 zł.  



63 

                          GMINA MIEDŹNA   

Zostały ogłoszone dwa konkursy na realizację zadań publicznych w obszarze działania 

na rzecz osób niepełnosprawnych : 

1) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Dziennego Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie w okresie 02.01.2018 r. do 

21.12.2018 r. na kwotę 32 285,00 zł, 

2) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Polskiego Związku 

Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży- 

organizacja pozarządowa w Rudołtowicach w okresie 02.01.2018 r. do 21.12.2018 r. na 

kwotę  23 980,00 zł. 

W wyznaczonym terminie do 29.12.2017 r. do zadania 1 wpłynęła jedna oferta z Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie. Celem zadania było 

umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczym w Pszczynie. Do zadania nr 2 wpłynęła 1 oferta z Polskiego Związku Niewidomych 

Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży – organizacja pozarządowa    

z siedzibą w  Rudołtowicach. Celem zadania było umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego oraz 

uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych w Centrum Edukacyjno-Leczniczo-

Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach.  Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna Nr 

OR.0050.240.2017 z dnia 07.12.2017 r. została powołana Komisja do rozpatrzenia ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Miedźna. Na podstawie dokonanej oceny formalnej, 

merytorycznej i rachunkowej Komisja  zarekomendowała Wójtowi Gminy oferty do przyznania 

dotacji na realizację zadania publicznego. Zarządzeniem Nr OR.0050.282.2017 Wójta Gminy 

Miedźna z dnia 29 grudnia 2017 r.  przyznano dotację dla : 

 Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie w kwocie 32 

285,00 zł. Z zajęć skorzystało 2 dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna. Koszt 

zadania wyniósł 32 285,00 zł. 

 Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla 

Dzieci i Młodzieży – organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach w kwocie 23 

980,00 zł. Z zajęć skorzystało 1 dziecko niepełnosprawne z terenu Gminy Miedźna.  Koszt 

zadania wyniósł 23 980,00 zł. 

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację 

zadań publicznych zlecono: 
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1) organizacji pozarządowej - Turystyczne Stowarzyszenie Abstynenckie „Dromader”                      

z siedzibą w Woli ul. Poprzeczna 1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego                     

w formie małego grantu pn. działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin 

poprzez organizowanie wyjazdów trzeźwościowych o charakterze terapeutycznym                    

w okresie od 24.06.2018 r. do 30.06.2018 r. Celem zadania była poprawa relacji 

międzyludzkich  w rodzinach z problemem alkoholowym, poprawa jakości życia rodzin, 

terapia indywidualna i grupowa, czynne formy wypoczynku. Całkowity koszt zadania 

wyjazdu trzeźwościowego o charakterze terapeutycznym dla 15 osób wyniósł 8 670,00 zł,  

kwota dotacji – 5 000,00 zł, kwota 3 670,00 zł to wkład własny członków stowarzyszenia; 

2) organizacji pozarządowej – Miedźniański Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Woli ul. 

Pszczyńska 82, złożyło ofertę na realizację działania pn. edukacja seniorów poprzez 

rozwijanie , pogłębianie wiedzy historycznej, kulturowej, edukację i poznawanie regionu       

w okresie 06.10.2018 r. do 31.10.2018 r. Celem zadania było motywowanie seniorów do 

aktywnego poznawania ciekawych atrakcji turystycznych oraz zachodzących zmian                     

w środowisku w postaci organizacji dwóch wycieczek. Całkowity koszt zadania dla 70 osób 

wyniósł 6 098,11 zł, kwota dotacji - 4 870,00 zł, kwota 1 228,11 zł to wkład własny członków 

stowarzyszenia. Stowarzyszenie złożyło również ofertę na realizację działania pn. zajęcia 

ogólnorozwojowe z zakresu kultury i rekreacji dla seniorów z terenu Gminy Miedźna                

w okresie 15.10.2018 r. do 15.12.2018 r. Celem zadania była poprawa aktywności fizycznej, 

koordynacji ruchowej, lepsze zdrowie i samopoczucie, aktywne spędzanie czasu wolnego   

w grupie seniorów, nawiązywanie nowych znajomości. Całkowity koszt zadania dla 25 osób 

wyniósł 3 159,00 zł, kwota dotacji – 2 079,00 zł, kwota 1 080,00 zł to wkład własny członków 

stowarzyszenia. 

Głównym celem Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie              

i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Miedźna a organizacjami pozarządowymi.  Współpraca 

pomiędzy Gminą Miedźna a organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, partnerstwa, 

efektywności, jawności, suwerenności stron.  

Współpraca w 2018 r. Gminy Miedźna z sektorem pozarządowym odbywała się w obszarach: 

 edukacji – zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek 

szkolny, 
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 promocji i ochrony zdrowia – organizacja obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych, 

 pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 43 osób               

z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, 

Na w/w zadania z budżetu Gminy Miedźna w roku 2018  przekazano kwotę w wysokości             

858 764,10 zł. 

Ponadto Gmina Miedźna współpracowała z innymi organizacjami pozarządowymi na podstawie 

innych przepisów prawa m.in.: 

 ustawy o sporcie – przekazując na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej, sportu               

i rekreacji kwotę 200 000,00 zł  na wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej za prowadzenie 

treningów i zajęć sportowych, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów sędziowania 

rozgrywek i turniejów sportowych, opłaty za transport zawodników na rozgrywki sportowe. 

Z dotacji pokryto również koszty utrzymania obiektów sportowych oraz organizację                      

i przeprowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Miedźna, 

 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - przekazując na zakup materiałów 

potrzebnych do odnowienia elewacji zewnętrznej kościoła parafialnego wpisanego do 

rejestru zabytków dla Parafii p. w. św. Urbana w Woli,  kwotę 10 000,00 zł, 

 ustawy prawo wodne - przekazując spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód                         

i urządzeń wodnych na terenie sołectw kwotę 65 226,74 zł. 
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7. OŚWIATA, KULTURA I SPORT 

7.1 OŚWIATA I EDUKACJA 

 

Gmina Miedźna w roku 2018 była organem prowadzącym dla 10 jednostek organizacyjnych 

działających w zakresie oświaty, w tym dla dwóch szkół ponadgimnazjalnych, tj.: 

 

1. Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, 

2. Zespół Szkół w Woli (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego, oddziały 

gimnazjalne Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko i Technikum nr 1), 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich, 

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej i oddziały gimnazjalne Gimnazjum im. 

Powstańców Śląskich), 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Jana Pawła II, Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana 

Tuwima i oddziały gimnazjalne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. J. 

Tischnera) 

5. Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku, 

6. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze, 

7. Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli, 

8. Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli, 

9. Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku, 

10.  Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze. 

11. Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli. 
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PODSTAWOWE INFORMACJE  
  

 

 
 
 

Metryczka gminy Dane za rok 2018 

I. WYDATKI 

Wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty  

uwagi: wraz z wydatkami na funkcjonowanie Zespołu Oświaty i 

Wychowania w Miedźnej z s. w Woli oraz na dowóz dzieci do szkół i 

przedszkoli, w kwocie nie zawierają się natomiast wydatki na 

funkcjonowanie żłobka i klubu dziecięcego, i realizację projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

28 040 906,22 zł 

Wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół  

i przedszkoli  

uwagi: bez wydatków bieżących na funkcjonowanie żłobka i klubu 

dziecięcego 

26 591 320,58 zł 

II. DOCHODY 

Otrzymana subwencja oświatowa 18 219 965,00 zł 

Zwiększenia subwencji oświatowej w ciągu roku 233 144,00 zł 

Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania 

przedszkolnego 
682 260,00 zł 

Wpłaty rodziców za żywienie 1 143 883,75 zł 

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych 172 745,03 zł 

Dotacje celowe inne (podręczniki szkolne, program, ”Aktywna 

tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

„Wyprawka szkolna”) 
226 947,52 zł 

III. DANE LICZBOWE 

Liczba wychowanków przedszkoli i uczniów szkół 

prowadzonych przez JST 
2357 
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PRACOWNICY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
 

W szkołach i przedszkolach jest zatrudnionych 278 nauczycieli tj. 233,15 etatów oraz 171 

pracowników niepedagogicznych, tj. 157,38 etatów, wg stanu na 30.09.2018r. w tej liczbie zaliczają 

się pracownicy przebywający na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. 

Kadra nauczycielska zatrudniona w placówkach (etaty z uwzględnieniem religii, j. angielskiego               

i logopedii oraz osób na urlopach macierzyńskich) 

 

 

Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego we wszystkich placówkach 

oświatowych przedstawia się następująco: 

 nauczyciel stażysta - 9  

 nauczyciel kontraktowy -  30  

 nauczyciel mianowany  -  21 

 nauczyciel dyplomowany  -  218  

 Kadra niepedagogiczna zatrudniona w placówkach oświatowych wynosi 171 osób co               

w przeliczeniu na etaty stanowi 157,37 etatu. Liczba oddziałów integracyjnych oraz liczba dzieci 

niepełnosprawnych do nich uczęszczających przedstawia się następująco: 

Placówka Liczba osób Liczba etatów 

Przedszkole nr 2 w Woli 10 7,23 

Przedszkole nr 3 w Woli 9 6,74 

Przedszkole we Frydku  12 8,34 

Przedszkole w Górze 10 7,74 

Szkoła Podstawowa we Frydku 27 20,76 

Szkoła Podstawowa w Górze 32 26,42 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 63 60,17 

Zespół Szkół w Woli 55 51,30 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej 37 30,12 

LO w Gilowicach 23 14,33 

Razem 278 233,15 

Placówka 
Liczba 

oddziałów 
integracyjnych 

Liczba dzieci 
niepełnosprawnych w 

oddziałach integracyjnych 

Przedszkole nr 1 w Woli 3 11 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli 
Oddział przedszkolny 

10 
1 

34 
5 

Gimnazjum nr 2 w Woli 2 7 

Razem 16 57 
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W roku 2018 gmina była organem prowadzącym dla: 

 6 przedszkoli oraz 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, do których w roku 

2018/2019 uczęszczało 677 dzieci w 29 oddziałach wg. stanu na dzień 30.09.2018 r. 

 5 szkół podstawowych, do których w roku 2018/2019 uczęszczało 1501 uczniów w 73 

oddziałach w tym 120 uczniów w 5 oddziałach przedszkolnych. 

 3 oddziałów gimnazjalnych, do których w roku 2018 uczęszczało 130 uczniów w 7 

oddziałach.  

 2 szkół ponadgimnazjalnych, tj. Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół                   

w Woli oraz Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach. Ilość 

oddziałów w poszczególnych placówkach oraz ilość uczniów ujęto poniżej w tabeli: 

 
Struktura uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych przedstawiona została w tabeli poniżej: 

 

Placówka 
Łączna liczba 

uczniów 

liczba 
uczniów 
z gminy 

liczba uczniów spoza 
gminy 

Liceum Ogólnokształcące w 
Gilowicach 

141 97 44 

Technikum nr 1 w Woli 28 27 1 

 

FINANSOWANIE OŚWIATY 

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 

wszystkie placówki mają zapewnione środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie  

i wykonywanie swoich zadań statutowych. Dyrektorzy szkół i przedszkoli corocznie doposażają 

swoje placówki w pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzają na bieżąco remonty w placówkach. 

Budżet (rok szkolny) przedstawia się następująco: 
 

Nazwa placówki Budżet (zł) 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 
(w tym wydatki wykazane z Przedszkola z Góry, które zostały 

przeniesione od 01.09.2018 r) 

7 348 059,66 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej 3 790 489,91 

Placówka Ilość oddziałów Ilość uczniów 

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach 6 141 

Technikum nr 1 w Woli 2 28 

Razem 8 169 
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Szkoła Podstawowa we Frydku 2 147 391,17 

Szkoła Podstawowa w Górze 2 491 247,49 

LO w Gilowicach 1 550 541,42 

Zespół Szkół w Woli (z oddziałami sportowymi) 
(w tym wydatki wykazane z Przedszkola z Góry, które zostały 

przeniesione od 01.09.2018 r) 

5 573 694,61 

GPP nr 2 w Woli 990 248,82 

GPP nr 3 w Woli 
(w tym kwota 58 008,44 zł dot. kosztów żywienia dzieci i opłat za 

media        z Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli) 

1 192 967,33 

GPP we Frydku 921 585,25 

GPP w Górze 
(od 01.09.2018 – oddziały przeniesione do Zespołu Szkół w Woli 

 i ZSP w Woli) 

729 819,13 

Zespół Oświaty i Wychowania 811 872,83 

Zespół Kubusiowe Maluchy 480 707,22 

Pozostała działalność 31 644,95 

Dowożenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz dzieci przedszkolnych z Góry do ZS 

Wola i ZSP Wola 

308 638,25 

Zwrot kosztów pobytu dzieci będącymi mieszkańcami Gminy 
Miedźna w przedszkolach niepublicznych i publicznych 

103 322,62 

Remonty prowadzone przez ZOiW 43 417,28 

Dokształcanie Nauczycieli realizowane przez ZOiW 8 200,00 

RAZEM 28 523 847,94 

 

Remonty wykonane w placówkach przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Placówka Wykonane remonty  

Liceum 
Ogólnokształcące 

w Gilowicach 

– malowanie: toalety, pokoju nauczycielskiego, strychu, 2 sal 
lekcyjnych, „świetlicy” 

Zespół Szkół w Woli 

– modernizacja sieci teletechnicznej w budynku szkoły 
– demontaż i montaż oświetlenia w salach lekcyjnych nr 5, 40 i 50  
– wymiana trzech pionów wodnych w ubikacjach nr 12/13, 34/64 oraz 
w sali lekcyjnej nr 40 
– malowanie sali nr 50 wraz z wymianą wykładziny 
– malowanie sali nr 40 oraz przyległego kantorka 
– remont kapitalny zmywalni w kuchni szkolnej (wymiana płytek + 
malowanie)  
– założenie 2 szt. drzwi w korytarzu w segmencie C 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Woli 

Szkoła Podstawowa: 
– monitoring- wykonany nieodpłatnie przez firmę zewnętrzną  
– wymiana uszkodzonej części zjeżdżalni na placu zabaw przy szkole 
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– malowanie ścian oraz wymiana wykładziny w gabinecie 
wicedyrektorów 
– malowanie pomieszczeń 016,017, gabinetu pielęgniarki, 
pomieszczenia socjalnego, szatni dla zerówek. 
– naprawa schodów bocznego wejścia do szkoły 
Przedszkole: 
– malowanie pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu intendentki  
– wymiana rury (kotłownia – toaleta – piwnica)   
Gimnazjum: 
– malowanie sali 308, 215 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Miedźnej 

Przedszkole: 
– remont generalny kuchni – malowanie, wymiana mebli kuchennych, 
wymiana drzwi i ościeżnic 
– asfaltowanie drogi dojazdowej do przedszkola 
– malowanie łazienek  
– naprawa sprzętu na placu zabaw 
– wykonanie murków betonowych pod płotem  
Szkoła Podstawowa: 
– osuszanie murów budynku, izolowanie 
– malowanie 2 sal lekcyjnych i przebieralni dla chłopców oraz 
fragmentu korytarza na piętrze,   
– gruntowna wymiana płytek chodnikowych, utwardzanie nawierzchni, 
krawężniki 
– uszczelnianie dachu na łączniku 

Szkoła Podstawowa 

we Frydku 

– malowanie korytarza na I piętrze  
– malowanie sal 2,3,7,16 i sali gimnastycznej 
– wymiana parkietu w sali gimnastycznej 
– malowanie zaplecza sali nr 13 
– naprawa dachu 

 

Szkoła Podstawowa w 

Górze 

 

 

– montaż instalacji elektrycznej i sieciowej w sali nr 28 
– usuwanie starej wykładziny, położenie wylewki podłogowej i nowej 
wykładziny PCV 
– przycinanie gałęzi drzew wokół szkoły 
– przystosowanie pomieszczenia na bibliotekę szkolną 
– modernizacja kanalizacji sanitarnej w szkole 
– remont pracowni multimedialnej sala nr 28. 
– malowanie toalety dziewcząt (piętro) 
– remont sali nr 19  

Przedszkole nr 2 w 

Woli 

– naprawa instalacji kanalizacji  
– częściowe uszczelnienie dachu 
– usunięcie awarii instalacji wody (wymiana rur) 
– malowanie elewacji zewnętrznej (główne wejście) 
– remont łazienki dla dzieci w jednej z sal przedszkolnych 

Przedszkole nr 3 w 

Woli 

– wymiana kratek ściekowych w kuchni, 
– wymiana rur instalacji wody w zmywaku i leżakowni, 
– montaż drzwi wewnętrznych łączących żłobek z przedszkolem, 
budowa ścianki 
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– malowanie: kuchni, zmywaka, korytarzy, urządzeń ogrodowych oraz 
ławek,  
– częściowe malowanie (odświeżanie) sal przedszkolnych 

Przedszkole w Górze 
 
– trwała rozbudowa budynku 

Przedszkole we 
Frydku 

– naprawa uszkodzonego parkietu w 2 salach przedszkolnych 
 

 

DOWOŻENIE UCZNIÓW 

Gmina w roku 2018 zapewniła bezpłatny transport i opiekę uczniom uczęszczającym do: 

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli (29 uczniów), Zespołu Szkół w Woli (3 uczniów), 

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze (1 uczeń), Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych 

im. J. Korczaka w Pszczynie (8 uczniów), Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Żorach (1 uczeń), Zespołu Szkół nr 8 Specjalnych w Tychach   (2 uczniów) 

na kwotę 237 481,20 zł, 

 Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach   

(1 uczeń). Koszt dowozu dzieci do placówki wyniósł 23 980,00 zł, 

 Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie  (3 uczniów). 

Koszt transportu to 32 285,00 zł 

Ponadto rodzicom 16 dzieci zwrócono koszty ich dowozu na podstawie zawartych umów cywilno-

prawnych na kwotę 38 217,05 zł.  

 
OBOWIĄZEK NAUKI 

 

Gmina kontrolowała spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie, 

co wynikało z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Na podstawie wykazu          

z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonywana była 

weryfikacja danych, a uzupełnienie informacji następowało poprzez pisma kierowane 

bezpośrednio do rodziców ucznia. Na wniosek dyrektorów publicznych szkół podstawowych                 

i oddziałów gimnazjalnych przekazywane były informacje o aktualnym stanie i zmianach                         

w ewidencji dzieci i młodzieży w formie wydruków z ewidencji ludności.  
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KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 

122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów 

kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 

czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Złożono  i rozpatrzono 

pozytywnie 16 wniosków pozyskując na ten cel środki w wysokości 122 322,38 zł z budżetu 

Wojewody Śląskiego. 

 

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Bardzo ważnym zadaniem gminy jest wypełnianie funkcji opiekuńczej w stosunku do 

uczniów, głównie poprzez działalność świetlic szkolnych, które funkcjonują we wszystkich 

placówkach szkolnictwa podstawowego i w oddziałach gimnazjalnych. Czas pracy tych świetlic 

pozwala na zapewnienie uczniom niezbędnej opieki przed zajęciami lekcyjnymi, a także po ich 

zakończeniu. W roku szkolnym 2017/2018 z działalności świetlic szkolnych korzystało 379 dzieci. 

INTEGRACJA 

Organizacja przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych obejmuje działania 

na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Proces integracji, polegający na umożliwianiu uczniom                

i wychowankom zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej klasy lub 

oddziału, trwa w Gminie Miedźna już od 18 lat.  Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 

Pawła II w Woli oraz oddziały gimnazjalne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. 

J. Tischnera w Woli wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli prowadziły opiekę   

i edukację dla niepełnosprawnych uczniów i wychowanków. Ponadto dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych znalazły miejsce nie tylko w oddziałach integracyjnych, ale także                    

w ogólnodostępnych pozostałych placówkach. Uczniowie oraz wychowankowie uczęszczający do 

w/w placówek są to dzieci o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności np. słabowidzące, 

słabosłyszące, upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym, z rozpoznanym autyzmem, 

zespołem Aspergera, niepełnosprawni ruchowo w tym z afazją. Każdy oddział wspierany jest 

dodatkowo przez drugiego nauczyciela z kwalifikacjami do pracy z uczniem niepełnosprawnym. W 

szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli organizowane są 

zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) mające na celu pobudzenie 
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psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do 

podjęcia nauki w szkole. Z powyższej pomocy w roku 2018 korzystało 26 dzieci. 

 Obsługę finansowo-księgową, administracyjną i organizacyjną dla ww. placówek 

działających w zakresie oświaty oraz Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli (żłobek i klub dziecięcy) 

zapewniał Zespół Oświaty i Wychowania, który realizuje zadania organu prowadzącego wynikające 

z ustaw i rozporządzeń w tym zakresie oraz zadania wynikające z wydanych przez Wójta Gminy 

Miedźna pełnomocnictw i upoważnień. Ponadto Zespół Oświaty i Wychowania realizuje projekty 

współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to: 

1. Projekt pt. „Edukacja – wsparcie i rozwój” realizowany w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 

2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli, Szkole 

Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej, Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka 

w Górze, Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku i Gimnazjum nr 1 im. św. Jana 

Bosko w Woli. Całkowita wartość projektu wynosi 567.151,88 zł; 

2. Projekt pt. „Doświadczam – Edukuję” realizowany w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 

2018 r. w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli 

oraz Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej. Całkowita wartość projektu wynosi 

418.666,88 zł; 

3. Projekt pt. „Nowy wymiar edukacji” realizowany w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 

r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli oraz Technikum nr 1               

w Woli. Całkowita wartość projektu wynosi 510.222,81 zł; 

4. Projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy 

Miedźna” realizowany w okresie od sierpnia 2018 r. do listopada 2019 r. w Gminnym 

Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze. Całkowita wartość projektu wynosi 

466 481,29 zł. 

Dzięki projektom uczniowie brali udział w różnego rodzaju zajęciach, które organizowane były          

w różnym zakresie w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i szkołach 

ponadgimnazjalnych, m.in. poprzez: 

1) wspieranie uczniów z trudnościami w nauce z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i 

języków obcych;  

2) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, informatyki 

(programowania), języków obcych; 
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3) zajęcia terapeutyczne oraz specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych oraz ze 

specyficznymi trudnościami w nauce; 

4) zajęcia wspierające dla uczniów młodszych. 

Ponadto w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze działa Pracownia dojrzałości 

szkolnej, która przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną prowadzi diagnozę dzieci 

pod kątem dojrzałości szkolnej, czy umiejętności szkolnych oraz spotkania z rodzicami edukując ich 

pod kątem współpracy z dzieckiem wymagającym wsparcia, przeszkolono nauczycieli z zakresu 

Terapii Neurobiologicznej, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, metody badania 

zagrożenia dysleksją, rozpoznawania zespołu Aspergera, stymulacji mechanizmów 

lewopółkulowych, diagnozy i terapii dzieci z wadą wymowy. 

 

 Na koniec roku 2018 zdiagnozowano niezbędne potrzeby infrastrukturalne i remontowe       

w placówkach oświatowych, które wymagają pilnej realizacji ze względu na brak miejsc                              

i zmianowość w szczególności dotyczy to: 

1) remontu i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Górze, 

2) rozbudowy Szkoły Podstawowej we Frydku. 

Ponadto Przedszkole nr 1  i nr 2 w Woli oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli wymaga 

natychmiastowego remontu ciągów wodno – kanalizacyjnych. Większość placówek oświatowych 

wymaga wymiany parkietów, remontu łazienek, zaplecza sanitarno-kuchennego oraz schodów 

zewnętrznych. Niezbędne jest również w wielu placówkach dokonanie malowania korytarzy i sal 

lekcyjnych. Dużej inwestycji w zakresie rekuperacji i naprawy dachu wymaga Zespół Szkolno - 

Przedszkolny w Woli.  

7.2 BIBLIOTEKA 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej zwana „Biblioteką” jest samorządową instytucją 

kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.2012.642 ze 

zmianami), ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U.2012.406 – tekst jednolity ze zmianami), oraz Statutu nadanego przez Radę 

Gminy w Miedźnej uchwałą nr XXIX/150/2016 z dnia 18 października 2016 r.  w sprawie nadania 

Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s      

w Grzawie. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, posiada osobowość 

prawną. Została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod 
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numerem 2/2002. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w zakresie organizacji i funkcjonowania 

sprawuje Wójt  Gminy Miedźna. 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje oraz pomocy instrukcyjno-

metodycznej i szkoleniowej udziela Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie oraz 

Biblioteka Śląska w Katowicach. Przedmiotem działania  Biblioteki jako instytucji kultury jest 

rozwijanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy. 

W skład Biblioteki wchodzą : 

 Biblioteka centralna w Miedźnej z/s w Grzawie, ul. Księża 19, 

 Filia Biblioteczna w Woli, ul. Pszczyńska 110, 

 Filia Biblioteczna nr 2 w Woli, ul. Przemysłowa 7, 

 Filia Biblioteczna  w Górze, ul. Nad Wisłą 27. 

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedźnej na dzień 31 grudnia 2018 

roku wynosił 9 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 6,38 etatu (5 całych etatów, 

2 pracowników na ½ etatu, 1 pracownik na ¼ etatu oraz 1 na 1/8 etatu). 

Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z siedzibą w Grzawie za rok 2018 zamyka 

się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 10 186,39 zł, natomiast rachunek 

zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 3 451,39 zł.  

Na poszczególne pozycje bilansu składają się:  

AKTYWA 

 Aktywa trwałe w kwocie 6 889,60 zł stanowiące środki trwałe 

 Aktywa obrotowe 

stanowiące: 

środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 1 731,67 zł   

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  w kwocie 1 565,12  zł (obejmują koszty 

poniesione w bieżącym roku w części przypadającej na  następny okres i dotyczą 

ubezpieczenia mienia Biblioteki  i obsługi konserwacyjnej oprogramowania MOL).  

PASYWA 

 kapitał (fundusz) własny w kwocie 8 021,90 zł   

(jest to stan kapitału (funduszu) podstawowego na początek 2018 r. w kwocie 12 826,29 zł  

i powiększony o stratę  z 2018 r. w wysokości 3 451,39 zł oraz o stratę z lat ubiegłych                    

o kwotę 1 353,00 zł)  
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 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 2 164,49 zł 

na które składają się: 

-  rozliczenia międzyokresowe w kwocie 2 164,49 zł (rozliczenia z tytułu rozmów 

telefonicznych, media oraz energię elektryczną). 

Rachunek zysków i strat: 

Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w kwocie 3 451,39 zł 

 przychody  w kwocie 435 105,56 zł 

stanowią przychody z działalności statutowej, to jest z: 

- dotacji na działalność statutową od organizatora w wysokości 424 000,00 zł, 

- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 600,00 zł 

- usługi związane z działalnością statutową (upomnienia, ksero) w wysokości 505,56 zł. 

 koszty w kwocie 441 216,20 zł 

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się koszty realizacji zadań statutowych, m.in.  

rozwijanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności 

gminy, koszt utrzymania bibliotek, koszty ogólno-instytucyjne oraz koszty utrzymania etatów. 

 na wynik finansowy Biblioteki wypływają ponadto: 

-  pozostałe przychody operacyjne, m.in. darowizny pieniężne, wpłaty za makulaturę na        

kwotę 2 659,25 zł, 

Ujemny wynik finansowy za rok 2018 po zatwierdzeniu sprawozdania przez organizatora 

pomniejszy fundusz jednostki (GBP). 

W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna była realizatorem następujących imprez 

kulturalno-edukacyjnych, które przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 
NAZWA IMPREZY 

 
TERMIN 

 
MIEJSCE 

 
ILOŚĆ 

UCZESTNIKÓW 

 
ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

 

Zajęcia dla przedszkolaków –
Muzykalny Wilk 

18.01.18 r. Filia nr 2 w Woli 13 

Spotkanie z przedszkolakami- 
prezentacja nowości książkowych 

23.01.18 r. P-le nr 3 w Woli/Filia w 
Woli 

95 

Zajęcia dla przedszkolaków – 
Muzykalny Wilk                                  

24.01.18 r. Filia nr 2 w Woli 22 
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2 zajęcia dla przedszkolaków – 
spotkanie ze zwierzętami polarnymi                                                      
Zwierzęta zimą- Żółw, który nie mógł 
zasnąć          

24.01.18 r. P-le Miedźna /GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

75 

Spotkanie z przedszkolakami: Miś 
Maciek i przyjaciele 
                                                                                        

25.01.18 r. P-le nr 2 Wola/ Filia w 
Woli 

36 

  Spotkanie z przedszkolakami-                                                    
Zima Muminków         
                              

25.01.18 r. P-le nr 2 Wola/Filia w 
Woli 

44 

Zwierzęta oceanu – 3 zajęcia z 
przedszkolakami 

22.02.18 r. P-le Miedźna/GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

75 

Zajęcia dla przedszkolaków – 
Strachliwy Wilk                                   

27.02.18 r. Filia nr 2 w Woli 12 

Zwyczaje wielkanocne – zajęcia dla 
przedszkolaków           

28.03.18 r. P-le Miedźna/GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

75 

Zajęcia dla przedszkolaków – edukacja 
biblioteczna 

09.04.18 r. Filia w Górze 12 

Spotkanie z Nelą i Kotkiem- 3 zajęcia 
dla przedszkolaków 

17.04.18 r. P-le Miedźna / GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

75 

Zajęcia z teatrzykiem kamishibai w 
przedszkolu 

20.04.18 r. P-le nr 3 w Woli/Filia w 
Woli 

100 

Lekcja biblioteczna dla 
przedszkolaków: Spotkanie z bajką 

08.05.18 r. P-le nr 2 w Woli/ Filia w 
Woli 

27 

Spotkanie z przedszkolakami – 
Tydzień Bibliotek 

09.05.18 r. 
10.05.18 r. 

Filia nr 2 w Woli 39 

Zajęcia dla przedszkolaków: Kto 
mieszka w bibliotece 

21.05.18 r. Filia w Górze 21 

3 zajęcia dla przedszkolaków- 
Podróżnik Szymon; Przygody Mamy 
Mu 

23.05.18 r. P-le Miedźna /GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

75 

Zajęcia dla przedszkolaków_ 
Spotkanie z Wilkiem, który nie lubił 
czytać 

28.05.18 r. 
29.05.18 r. 

P-le nr 2 w Woli/ Filia w 
Woli 

66 

Spotkanie z przedszkolakami- 3 
zajęcia: Mali bohaterowie; Mama 
Mu… 

14.06.18 r. P-le Miedźna /GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

76 

Legenda o Smoku Wawelskim 
elementami kodowania-zajęcia dla 
przedszkolaków i uczniów klas 0 

10.09.18 r. 
11.09.18 r. 
19.09.18 r. 
21.09.18 r. 

Filia nr 2 w Woli 92 

Spotkanie z przedszkolakami- Kicia 
Kocia i jej rower 

17.09.18 r. P-le nr 2 w Woli/Filia w 
Woli 

95 

Spotkanie z przedszkolakami- Kicia 
Kocia i jej rower 

18.09.18 r. P-le nr 3 w Woli/ Filia w 
Woli 

100 

Spotkanie z legendą w przedszkolu –               
O Popielu, którego myszy zjadły 

25.09.18 r. P-le Miedźna /GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

75 

Spotkanie z przedszkolakami- Legenda 
o Popielu 

03.10.18 r. 
04.10.18 r. 

Filia nr 2 w Woli 37 

Z Kicią Kocią w bibliotece – spotkanie 
z przedszkolakami 

08.10.18 r. 
10.10.18 r. 

P-le nr 2 i P-le nr 3 w 
Woli/ Filia w Woli 

185 
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Spotkanie z Misią Marysią – zajęcia 
dla przedszkolaków 

10.10.18 r. Punkt p-la Miedźna / 
GBP Miedźna 

20 

Zajęcia dla przedszkolaków: Smok 
Wawelski i Dzień Pudelka 

23.10.18 r. 
25.10.18 r. 

P-le Gilowice, P-le 
Frydek / GBP Miedźna 

z/s w Grzawie 

84 

Zajęcia dla przedszkolaków: Diabelska 
kapliczka; Krowa Matylda; O 
wiewiórkach, które nie chciały się 
dzielić 

30.10.18 r. P-le Miedźna /GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

75 

Zajęcia dla przedszkolaków : Kto mnie 
przytuli?- Miś Tuliś 

06.11.18 r. Punkt p-la Miedźna / 
GBP Miedźna z/s w 

Grzawie 

20 

Witaminowe przyjęcie z Kicią Kocią – 
zajęcia dla przedszkolaków 

06.11.18 r. 
07.11.18 r. 

P-le nr 2 w Woli, P-le nr 
3 w Woli/ Filia w Woli 

190 

Zajęcia dla przedszkolaków – Legenda 
o Warsie i Sawie 

07.11.18 r. 
08.11.18 r. 

Filia nr 2 w Woli 36 

Zajęcia dla przedszkolaków: Spotkanie 
z Misiem Tulisiem 

27.11.18 r. 
28.11.18 r. 

P-le Gilowice, P-le 
Frydek/ GBP Miedźna 

z/s w Grzawie 

74 

O misiach : Miś Wojtek – zajęcia z 
teatrzykiem kamishibai dla 
przedszkolaków 

29.11.18 r. P-le Miedźna / GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

74 

Spotkanie z przedszkolakami – 
Legenda o Skarbniku 

12.12.18 r. Filia nr 2 w Woli 17 

Święta z Misiem Tulisiem – zajęcia dla 
przedszkolaków 

12.12.18 r. 
18.12.18 r. 

P-le Gilowice, P-le 
Frydek/ GBP Miedźna 

z/s w Grzawie 

87 

Opowiadania świąteczne – zajęcia dla 
przedszkolaków 

19.12.18 r. 
20.12.18 r. 

P-le Miedźna / GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

95 

 
ZAJĘCIA I LEKCJE BIBLIOTECZNE DLA UCZNIÓW SP I GIMNAZJALISTÓW 

 

2 lekcje biblioteczne dla „0” – 
niesamowita podróż do Tajlandii 

09.01.18 r. Filia  w Woli 52 

Wspinaczka na wulkan – zajęcia dla 
klas II SP                              

11.01.18 r. Filia  w Woli 20 

O Pustynia solna w 
Boliwii zajęcia dla uczniów klas I i II SP 

20.02.18 r. Filia  w Woli 21 

Pustynia solna w Boliwii zajęcia dla 
uczniów klas I i II SP 

21.02.18 r. Filia  w Woli 20 

Pustynia solna w Boliwii zajęcia dla 
uczniów klas I i II SP 

23.02.18 r. Filia  w Woli 20 

Pustynia solna z Nelą – zajęcia dla klas 
0 

12.04.18 r. 
13.04.18 r. 

Filia  w Woli 72 

W krainie tygrysów – 
zajęcia dla uczniów kl. I i II SP 

11.05.18 r. 
14.05.18 r. 
15.05.18 r. 

Filia  w Woli 63 

Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów 
– katalogi i zbiory biblioteczne 

17.05.18 r. Filia nr 2 w Woli 17 
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Owocowy alfabet z Lamelią Szczęśliwą 
– lekcje biblioteczne dla klas II i III SP 

24.09.18 r. Filia  w Woli 56 

Rekin Nudojad i podwodny świat –
lekcja biblioteczna dla klas I SP 

26.09.18 r. Filia  w Woli 50 

Lekcja biblioteczna dla klas 0 – 
spotkanie z legendami 

17.10.18 r. 
18.10.18 r. 

Filia nr 2 w Woli 38 

Pyszna włoszczyzna 
Lamelii Szczęśliwej – lekcja 
biblioteczna dla klas II i III SP 
 

22.10.18 r. Filia  w Woli 47 

Zabawy z fretką – lekcja biblioteczna 
dla klas I SP 
 

24.10.18 r. Filia  w Woli 47 

Lekcja biblioteczna  dla klas 0 – 
Legenda o Warsie i Sawie 

15.11.18 r. 
16.11.18 r. 

Filia nr 2 w Woli 
 

38 

Witaminki dla  chłopczyka i 
dziewczynki – lekcje biblioteczna dla 
klas I i II SP 

19.11.18 r. Filia  w Woli 60 

O misiach: Miś Wojtek- 3 lekcje 
biblioteczne dla klas I i III SP 

26.11.18 r. SP Góra / GBP Miedźna 
z/s w Grzawie 

54 

O dawnej Polsce – lekcja biblioteczna 
dla klas I SP 

28.11.18 r. Filia  w Woli 46 

Miś Wojtek – historia niedźwiedzia, 
który służył w armii…- lekcje 
biblioteczne dla klas II 

30.11.18 r. ZSP Miedźna / GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

41 

Władca kopalni - lekcja biblioteczna 
dla klas 0 

19.12.18 r. Filia nr 2 w Woli 36 

 
BAJKOWE SPOTKANIA ZAJĘCIA DLA DZIECI 3-5  LAT 

 

Bajkowe spotkanie: Karnawałowe 
zabawy z Edziem        

17.01.18 r. Filia nr 2 w Woli 12 

Bajkowe spotkanie : Sposób na nudę                                                    21.02.18 r. Filia nr 2 w Woli 8 

Bajkowe spotkanie: Tęczowe zabawy 18.04.18 r. Filia nr 2 w Woli 12 

Bajkowe spotkanie: W krainie baśni 23.05.18 r. Filia nr 2 w Woli 12 

Bajkowe spotkanie: Maluszki i 
kolorowe paluszki 

13.06.18 r. Filia nr 2 w Woli 7 

Bajkowe spotkanie: Franklin na tropie 
nowego kolegi 

19.09.18 r. Filia nr 2 w Woli 13 

Bajkowe spotkanie: Urodziny 
Książkowego Misia 

17.10.18 r. Filia nr 2 w Woli 24 

Bajkowe spotkanie: Franklin i 
zaginiony kotek 

21.11.18 r. Filia nr 2 w Woli 23 

Bajkowe spotkanie: święta z 
Franklinem 

19.12.18 r. Filia nr 2 w Woli 14 

 
SPOTKANIA AUTORSKIE, WARSZTATY 

 

Spotkanie autorskie z Krzysztofem 
Piersą – SP M-na        

16.03.18 r. ZSP Miedźna / GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

96 
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Spotkanie autorskie z Magdaleną 
Majcher 

10.04.18 r. Filia nr 2 w Woli 17 

Spotkanie autorskie z Łukaszem 
Wierzbickim 

13.05.18 r. Filia nr 2 w Woli 55 

Spotkanie autorskie z Przemysławem 
Wechterowiczem 

26.10.18 r. Filia nr 2 w Woli 24 

Spotkanie autorskie z Ewą Stadtmuller 05.11.18 r. SP Frydek/ GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

53 

Spotkanie autorskie z Ewą Stadtmuller 05.11.18 r. Filia w Woli 50 

Islandia – życie na lodowej wyspie : 
spotkanie ze Zdzichem Rabendą 

07.11.18 r. LO Gilowice/GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

120 

2 Warsztaty komiksu z Szymonem 
Telukiem 

16.11.18 r. ZSP Miedźna, SP 
Góra/GBP Miedźna z/s 

w Grzawie 
 

65 

 
FERIE  W BIBLIOTECE 

 

Dzień czekolady 29.01.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

29 

Dzień makaronu 31.01.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

31 

Dzień iluzjonisty 02.02.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

37 

Dzień kota 06.02.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

20 

Dzień serca 08.02.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

20 

 
WAKACJE W BIBLIOTECE 

 

Bajki, kolorowanki, gry planszowe 22-29.06.18 r. Filia w Woli 46 

Gry planszowe, kolorowanki dla dzieci 02.-31.07.18 r. Filia w Woli 59 

Wszechświat i podbój kosmosu- 
zajęcia dla półkolonii z Miedźnej 

11.07.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

19 

Niezwykłe historie zwykłych rzeczy cz. 23.07.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

14 

Dzień żaby 25.07.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

14 

Zaprogramuj swój czas. Cz. 1 26.07.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

14 

Niezwykłe historie zwykłych rzeczy cz. 
2 

30.07.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

12 

Dzień okularników 01.08.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

15 

Zaprogramuj swój czas. Cz. 2 02.08.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

16 

Wakacyjne zajęcia w 
Bibliotece 

01-31.08.18 r. Filia w Woli 100 
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Wakacyjne zajęcia w bibliotece 02.07-31.08.18 
r. 

Filia nr 2 w Woli 39 

 
KONKURSY CZYTELNICZE I WIEDZOWE 

 

Konkurs czytelniczy dla klas II SP 
„Wyśmiewaczek czy Śmiejaczek?”    

22.03.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

40 

Gminny Turniej Wiedzy o Regionie 25.04.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

50 

Rozstrzygnięcie konkursu 
czytelniczego 
 
 

26.07.18 r. Filia w Woli 14 

Konkurs czytelniczy  „Przyjaciel 
Biblioteki” 

01.09.18 r.-
04.12.18 r. 

GBP Miedźna  
Filia w Woli 

Filia nr 2 w Woli 
Filia w Górze 

120 

Mamy rady na odpady – konkurs 
ekologiczny dla klas II i III SP   

21.11.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

 

70 

Gala czytelnicza i rozstrzygnięcie 
konkursu „Przyjaciel Biblioteki” 

11.12.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

95 

 
POZOSTAŁE IMPREZY,  ZAJĘCIA I PROJEKTY 

 

Wszystko o czekoladzie – zajęcia z 
prezentacją mutlimedialną dla 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Grzawie 

13.02.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

12 

Maraton czytania Jeżycjady 26.04.18 r. ZSP Miedźna / GBP 
Miedźna z/s w Grzawie 

65 

Noc z Andersenem 11/12.05.18 r. GBP Miedźna z/s w 
Grzawie 

12 

Udział w Projekcie :”Mała Książka- 
Wielki Człowiek” 

01.09.18 r. – 
31.12.18 r. 

GBP Miedźna  
Filia w Woli 

Filia nr 2 w Woli 
Filia w Górze 

47 

Urodziny książkowego misia – 
wystawa książek dla dzieci 

01-31.10.2018 r. Filia nr 2 w Woli  

Kreatywnie w bibliotece –zajęcia 
plastyczne 

24.10.18 r. Filia nr 2 w Woli 4 

Kreatywnie w bibliotece –zajęcia 
plastyczne 

30.11.18 r. Filia nr 2 w Woli 11 

Kreatywnie w bibliotece –zajęcia 
plastyczne 

30.12.18 r. Filia nr 2 w Woli 6 

 
 
 

7.3 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 
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 Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli jest samorządową instytucją kultury 

działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz na 

podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XXI/155/2012 Rady Gminy Miedźna  z dnia 26 czerwca 

2012 r., wpisaną do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury pod nr 1/2002.  Siedzibą Gminnego 

Ośrodka Kultury jest Dom Kultury w Woli, który został przekazany GOK na podstawie aktu 

notarialnego  Nr 1596/2009 z dnia 27 marca 2009 r.  

 Na dzień 31.12.2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 15 pracowników 

(11 całych etatów i 5 pracowników na pół etatu, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowiło 13,5 

etatu). Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje okres od 

1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie.  

Bilans GOK za rok 2018 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową                      

w wysokości 777 612,18 zł.                                                             

Na poszczególne pozycje bilansu składają się:                                                

 AKTYWA TRWAŁE     

 wartość netto WNiP (amortyzowanych stopniowo) w kwocie 8 533,95 zł (WNiP brutto -

dotychczasowe umorzenie: 34 135,86 zł - 25 601,88 zł) 

 wartość netto rzeczowych aktywów trwałych (środki trwałe amortyzowane stopniowo)         

w kwocie 670 342,93 zł (jest to wartość wynikająca z wartości brutto środków trwałych          

w wysokości 816 257,97 zł pomniejszona o dotychczasowe umorzenie w wysokości 

145 915,04 zł),  

  Gminny Ośrodek Kultury posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu o wartości 

98 000,00 zł, które jest ewidencjonowane pozabilansowo. Oprócz aktywów trwałych 

amortyzowanych stopniowo GOK posiada wyposażenie (pozostałe środki trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne amortyzowane w 100% w momencie oddania do używania). W 2018 roku 

zakupiono wyposażenie (pozostałe środki trwałe) na ogólną kwotę 30 452,09 zł oraz dokonano 

likwidacji zniszczonego, nie nadającego się do używania wyposażenia na ogólną kwotę 9 716,06 zł. 

Ogółem wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych               

i prawnych amortyzowanych jednorazowo na dzień 31.12.2018 roku wynosi  273 929,91 zł. 

 

AKTYWA OBROTOWE 
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 zapasy materiałów w kwocie 2 840,13 zł (zakupione książki), 

 należności krótkoterminowe w kwocie 5 113,55 zł, są to należności z tytułu:  VAT do 

rozliczenia z Urzędem Skarbowym (1 467,00,00 zł), roszczenia sporne (1 920,18 zł),                                                                     

należności z tytułu dostaw towarów i usług (1 726,34 zł), należności z tytułu nadpłaty 

składek ZUS (0,03 zł),       

 inwestycje krótkoterminowe w kwocie 84 906,23 zł, są to: środki pieniężne na rachunku 

bieżącym GOK (77 931,18 zł), środki pieniężne na rachunku wydzielonym — z tytułu 

należytego wykonania umowy (6 975,05 zł),  

    krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 5 875,39 zł, obejmują koszty 

poniesione w bieżącym roku w części przypadającej na następny okres i dotyczą:                                                                  

ubezpieczenia mienia (2 776,00 zł), prenumeraty prasy (2 895,49 zł),  inne: artykuły 

dekoracyjne do imprez 2019 oraz naliczenie odsetek w związku z wyceną lokat na dzień 

bilansowy (203,90 zł),   

PASYWA 

 fundusz/kapitał własny w wysokości 162 918,50 zł, (jest to stan funduszu na początek 2018 

roku powiększony o zysk z 2017 roku oraz zysk za rok 2018), 

 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 614 693,68 zł, na które składają się:    

zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 31 806,39 zł z tytułu: dostaw towarów i usług 

(24 695,04 zł), zobowiązanie z tytułu VAT (136,30 zł), z innych tytułów (6 975,05 zł - 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy). 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Rachunek zysków prezentowany jest w wariancie porównawczym RZiS wykazuje zysk w wysokości 

36 226,61 zł. 

 przychody stanowią przychody z działalności statutowej, to jest z: wynajmu sal,  sprzedaży 

własnych wydawnictw, sprzedaży gazety „Gminne Sprawy”, organizacji imprez i innych 

usług związanych z działalnością statutową, organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, dotacji podmiotowych i celowych na działalność statutową od organizatora, 

administrowania nieruchomością.   

Przychody te wyniosły 1 857 678,84 zł, w tym:                                            

dotacja: podmiotowa od organizatora na działalność podstawową (statutową) w wysokości 

1 502 397,00 zł, celowa od organizatora na zadania bieżące w wysokości 145 806,19 zł, przychody 
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własne w wysokości 209 475,65 zł.  przychody z wynajmu sal (93 301,96 zł), przychody z organizacji 

imprez, organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacji koncertów 

orkiestry(106 614,66 zł), innych usług: usługa reklamowa, usługa administrowania (9 559,03 zł), 

 koszty do kosztów w rachunku wyników zalicza się koszty realizacji zdań statutowych, to 

jest działalności kulturalnej, koszty utrzymania budynków, koszty ogólno- instytucyjne oraz 

koszty utrzymania etatów. Suma poniesionych kosztów to kwota w wysokości 1 854 750,08 

zł. 

 na wynik finansowy GOK wpływają ponadto:  

 pozostałe przychody operacyjne w kwocie 43 630,54 zł, są to przede wszystkim: 

przychody z amortyzacji naliczanej od majątku trwałego w części sfinansowanej 

dotacjami celowymi albo otrzymanego nieodpłatnie - 30 834,34 zł, otrzymane 

darowizny pieniężne - 5 000,00 zł, otrzymane kary umowne - 75,00 zł, darmowe 

przekazania „Gminnych Spraw” - 792,00 zł, inne przychody operacyjne - 1 084,22 zł,   

 pozostałe koszty operacyjne w kwocie 10 332,69 zł, są to przede wszystkim: roczna 

korekta VAT - 8 207,05 zł, korekty zużycia mediów za poprzednie lata - 988,40 zł 

darmowe przekazania „GS” - 855,36 zł, usługa repartycji - 21,54 zł, koszty postępowania 

sądowego - 181,53 zł, odcięte grosze i inne koszty operacyjne - 78,81 zł. 

W roku 2018 osiągnięto zysk w wysokości 36 226,61 zł. Proponuje się, aby zysk roku 

obrotowego 2018 odnieść na fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie przyszłych strat 

(zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej).   

 Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie edukacji, 

rozwoju i upowszechniania kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Do podstawowych zadań 

ośrodka należy: 

1. rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

mieszkańców gminy Miedźna oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego, 

2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci                        

i młodzieży, 

3. organizowanie stałych form konfrontacji dorobku i osiągnieć amatorskiego ruchu 

artystycznego, 

4. organizowanie wystaw, konkursów, spektakli, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, 

festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych, 
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5. pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, 

6. wprowadzanie i realizowanie projektów dotyczących aktywizacji społeczności lokalnej, 

7. nawiązywanie i rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany 

kulturalnej, w tym z miastami i gminami partnerskimi, 

8. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

9. prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej. 

Działalność GOK polega m.in. na organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej                               

i wychowania przez sztukę, rozwoju czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu 

kulturalnym, pomocy organizacyjnej dla społeczno-kulturalnych inicjatyw mieszkańców gminy oraz 

podejmowaniu innych działań dla zaspokajania potrzeb społeczności gminy. Gminny Ośrodek 

Kultury spełnia w społeczności lokalnej funkcję animatora i propagatora kultury. Skupia swoją 

działalność na integrowaniu środowiska poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa mieszkańców 

gminy w różnych formach kulturotwórczych. Zakres działania ośrodka kultury to organizowanie 

wszelkich działań kulturalnych, kreowanie nowych inicjatyw, organizacja codziennych zajęć 

kulturalnych, edukacyjnych, upowszechnianie kultury lokalnej oraz współorganizacja imprez.  

W 2018 roku GOK prowadził swoją działalność w oparciu o przyjęty Plan realizacji celów        

w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnej w roku 2018.  

W poniższych tabelach zestawiono informacje o zorganizowanych imprezach i zajęciach.  

Imprezy 

NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE OPIS IMPREZY ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 

ORSZAK TRZECH KRÓLI 6 stycznia Wola Przejście ulicami Woli z parafii Św. Urbana 
do Parafii MBP , wspólne kolędowanie, na 
zakończenie Jasełka.   
 

ok. 500 

26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

14 stycznia CK Wola Zbiórka datków na terenie Gminy Miedźna 
– kwestowało 49 wolontariuszy, zebraliśmy 
kwotę 26 233,44 zł 
 

ok. 680 

BABSKIE BIESIADY  11stycznia 

 1 luty 

DS Frydek 

DK Wola 

Wieczór tylko dla kobiet z zespołem, 

wodzirejem, dobrą zabawą i dużą dawką 

humoru 

210 

KONCERT WALENTYNKOWY 13 lutego  DK Wola  Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
„Silenzio”  
 

200 

RECITAL  14 marca DK Wola Recital kabaretowo – muzyczny Krzysztofa 

Respondka 

85 

 
XXI REGIONALNY PRZEGLĄD 
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TEATRÓW DZIECIĘCYCH I 
MŁODZIEŻOWYCH „O TORT 
BABY JAGI” 

11-12 kwietnia  DK Wola Przegląd amatorskich zespołów 
dramatycznych, komediowych, teatru 
poezji, kabaretowych. W trzech 
kategoriach wiekowych: zespoły 
przedszkolne, zespoły szkolne, zespoły 
młodzieżowe. 
Przegląd współorganizowany z Zespołem 
Oświaty i Wychowania w Miedźnej pod 
Honorowym Patronatem Śląskiego 
Kuratora Oświaty 
 

350 

BIESIADA Z ZESPOŁEM HAPPY 
FOLK 
 
 

21 kwietnia DS Góra Biesiada dla mieszkańców gminy Brak chętnych 

XXIV FESTIWAL 
FOLKLORYSTYCZNY 
DOROSŁYCH  
XXIII REGIONALNY FESTIWAL 
FOLKLORYSTYCZNY DZIECI I 
MŁODZIEŻY X PARADA „JAK 
CIE WIDZOM, TAK CIE 
PISZOM” oraz KONCERT 
ZESPOŁU „MATEUSZ TROLL I 
PRZYJACIELE” 

26  maja Parking przy CK 
Wola 

Prezentacja zespołów folklorystycznych  

Pieśni i Tańca oraz  Śpiewaczych 

(przedszkolnych, szkolnych i dorosłych) 

Regionalny Festiwal Folklorystyczny Dzieci 

i Młodzieży współorganizowany z 

Zespołem Oświaty i Wychowania w 

Miedźnej pod Honorowym Patronatem 

Śląskiego Kuratora Oświaty 

 

 

ok. 700 

II LETNI DZIEŃ RADOŚCI – 
POWITANIE LATA 

24 czerwiec 
 

Stadion LKS 
Sokół Wola 

Piknik dla dzieci z atrakcjami –dmuchańce, 
zabawy animacyjne z Pozytywką, mecz 
piłki nożnej, występ grupy bębniarzy, wata 
cukrowa, popcorn.  

ok. 500 

MIĘDZYNARODOWY PIKNIK 
MŁODYCH  

22 lipca  Farski ogród w 
Woli  

Spotkanie młodych – wspólna zabawa z 
młodzieżą odwiedzającą Parafię Św. 
Urbana w Woli, wolontariuszami GOK i 
Fundacji oraz mieszkańcami gminy 
Miedźna 

Ok. 500 

DOŻYNKI GMINNE 26 sierpnia 

Góra 

Boisko 

sportowe  

Święto rolników. Impreza plenerowa. 

Występ Zespołu Happy Folk, Kabaretu 

„Nowaki” 

Ok. 1500 

WIECZÓR Z ZEMSTĄ 

NIETOPERZA 

22 września DK Wola  Koncert operetkowy  110 

SPIŻARNIA ŚLĄSKIEJ 

GOSPODYNI  

11 października  DK Wola 7 stoisk z potrawami konkursowymi 

przygotowanymi przez KGW Powiatu 

Pszczyńskiego, degustacja i poczęstunek 

dla uczestników, występ Zespołu 

„Wolanie”, gość specjalny jako członek 

Jury -  Remigiusz Rączka 

170 

NIEPODLEGŁOŚCIOWY 
TURNIEJ SKATA 

6 października DK Wola Międzygminny turniej skata 90 

OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI  

11 listopada Parking przy CK 
Wola 

Happening „Miedźna dla Niepodległej” 
recital i prowadzenie Krzysztof Respondek, 
koncert Zespołów Folklorystycznych i 
Orkiestry Dętej „Silenzio”, stoisko grupy 
rekonstrukcji historycznej „Karpaty” 

ok. 900 
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KONCERT PATRIOTYCZNY   Kościół w 
Górze 

Koncert z udziałem Orkiestry Dętej z 
Dankowic solistami oraz z Zespołem 
Śpiewaczym „Górzanie” 

ok. 100 

XXVII REGIONALNY TURNIEJ 
RECYTATORSKI    

15 listopada DK Wola Uczestnicy prezentują się w konkursie 

głównym, konkursie gwarowym. Turniej 

współorganizowany z Zespołem Oświaty i 

Wychowania w Miedźnej  

40 

X KONKURS POEZJI 
ŚPIEWANEJ 

22 listopada DK Wola  Uczestnicy prezentują się w konkursie 

poezji śpiewanej 

10 

WYSTĘP IRENEUSZA 
KROSNEGO 

22 listopada DK Wola  Występ mima  200 

VIII WIECZÓR ŚLĄSKO – 
GRUZIŃSKO – WŁOSKI  

6 grudnia DK Wola Wieczór Śląski. Biesiada z Zespołem Art. 
Music Trio, spektakl „Herody”, z 
kulinarnymi przysmakami Gruzji i Włoch 

160 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 8 grudnia DK Wola Program artystyczny z animacjami i 

konkursami oraz rozdanie słodkich 

upominków dla dzieci przez Mikołaja 

85 

KONCERT „ZIELONA KOLĘDA”  29 grudnia Kościół Matki 
Boskiej 
Piekarskiej w 
Woli 

Koncert kolędowy Zespołu Carrantuohill ok. 100 

 Z oferty skorzystało  ok. 6.680  osób. 

                                                                                                                                                                                                   

Akcja - ferie zimowe i wakacje letnie  

GOK otrzymał dotację na organizację profilaktyczno-kulturalnych imprez dla mieszkańców 

gminy realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018 rok w gminie Miedźna. Stałymi punktami realizowanymi    w ramach 

tych środków jest organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych i wakacji letnich - Akcji lato    

i zima.  

W czasie ferii zimowych zorganizowano: 

WARSZTATY ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 

WARSZTATY HIP HOP zdrowa porcja ruchu                     18 

WARSZTATY WOKALNE – zajęcia  z instruktorem Ogniska Muzycznego w Pszczynie    21 

WARSZTATY TWÓRCZE – dbamy o przyrodę...dekoracje z plastikowych butelek po napojach...zwierzątka, 

doniczki, ozdoby…itp.                          

WARSZTATY TWÓRCZE – maska karnawałowa     

10 

 

brak chętnych 

WARSZTATY KULINARNE – pieczenie i zdobienie ciasteczek, dekorowanie stołu i degustacja   14 

 WARSZTATY DECOUPAGE walentynkowe serce ze spękaniami  12 

Razem  75 
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ZABAWY, ZAJĘCIA 

SKACZĘ I WIEM – zabawy ruchowe  10 

W TO MI GRAJ – TURNIEJ skojarzenia, kalambury, ukryte przedmioty   9 

KTO PIERWSZY W DOMKU – planszowe rozgrywki     8 

KOLOROWE WYDRAPYWANKI – technika rysunkowa polegająca na odsłanianiu przez wydrapywanie 

jednolitej warstwy różnokolorowych obrazków         

10 

TURNIEJ – piłkarzykowe zmagania    8 

DOMINODAY –niezwykłe budowle     8 

Razem  53 

WYCIECZKI 

JUMPCITY Park Trampolin (dwie godziny skakania, zajęcia z trenerem)             47 

MULTIKINO TYCHY  „Paddington 2”    42 

JUMPCITY Park Trampolin  (dwie godziny skakania, zajęcia z trenerem)   47 

KULIG W SZCZYRKU Z OGNISKIEM     47 

Razem 183 

Z propozycji warsztatów, zajęć i wyjazdów w czasie ferii zimowych skorzystało 311 osób. 

W czasie wakacji letnich zorganizowano rodzinne wycieczki, warsztaty i zabawy: 

WYCIECZKA ILOŚĆ OSÓB 

GOJUMP PARK TRAMPOLIN -  BIELSKO BIAŁA –  park trampolin na Podbeskidziu  25 

TWORKÓW – WIOSKA INDIAŃSKA bogata kolekcja indiańskich sprzętów oraz  indiańskie gry i zabawy, 

samodzielnie wykonacie indiańskie naszyjniki, bransoletki lub łapacze snów. 

brak chętnych 

WISŁA - PĘTLA CIEŃKOWSKA- wycieczka z przewodnikiem. Wjazd kolejka krzesełkową na skocznię Małysza, 

przejście na szczyt Cieńków, ranczo pod Cieńkowem, punkt widokowy zejście do Wisły Malinki.  

32 

ZAMKI NA JURZE – BOBOLICE I MIRÓW,  JASKINIA GŁĘBOKA- wycieczka z przewodnikiem. Zwiedzanie 

zamku w Bobolicach przejście szlakiem wiodącym przez wapienne skałki do ruin zamku w Mirowie. 

Zwiedzanie Jaskini Głębokiej w Podlesicach.    

33 

KRAKÓW  ZOO Mini Zoo, karmienie kucyków, lam, żółwi, świnek i innych małych zwierzątek, pokaz 

karmienia słoni. 

35 

SKAŁA - BORONIÓWKA OSADA MŁYNARSKA Zwiedzanie starego młyna. Warsztaty lepienia pierogów. 

JERZMANOWICE – JASKINIA NIETOPERZOWA.  

brak chętnych 

RUDY RACIBORSKIE – KOLEJARSKI FACH. Podczas pobytu poznamy pracę kolejarza, zawody drezynowe na 

najlepszą drużynę parowozową. Przejazd pociągiem wąskotorowym, pieczenie kiełbasek na ognisku. 

23 

ŻORY - MIASTECZKO WESTERNOWE  ścieżka edukacyjna z animatorem, korzystanie z atrakcji parku, 

pokazy, w tym sezonie nowe atrakcje. 

21 

ZATOR – PARK MITOLOGII zwiedzanie parku, seans w kinie 5D, korzystanie z atrakcji lunaparku. brak chętnych 

USTROŃ - MAŁA CZANTORIA, SCHRONISKO CZANTORYJA, WIEŻA WIDOKOWA, TOR SANECZKOWY- 

wycieczka z przewodnikiem. Wjazd kolejką linową Poniwiec na Małą Czantorię, przejście w kierunku szczytu 

góry wzdłuż granicy polsko-czeskiej, wieża widokowa na szczycie Wielkiej Czantorii, zejście do górnej stacji 

kolei na Czantorii, zjazdy torem saneczkowym, zjazd kolejką do Ustronia. 

brak chętnych 
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OLSZTYN -  RUINY ŚREDNIOWIECZNEJ WAROWNI, , „JURAJSKIE BETLEJEMOWO” - wycieczka z 

przewodnikiem. 

13 

BIELSKO BIAŁA - SZYNDZIELNIA, WIEŻA WIDOKOWA, KLIMCZOK - wycieczka z przewodnikiem. wjazd 

kolejką gondolową na Szyndzielnię, przejście do schroniska na Szyndzielni, przejście na Klimczok , 

schronisko pod Klimczokiem, powrót do kolejki.  

brak chętnych 

OCHABY – DREAM PARK - park miniatur, park dinozaurów, park linowy, dom do góry nogami  i inne 

atrakcje dla dzieci oraz Oceanarium Prehistoryczne.  

32 

KRAKÓW – ZOO Mini Zoo, karmienie kucyków, lam, żółwi, świnek i innych małych zwierzątek, pokaz 

karmienia słoni. 

34 

INWAŁD - PARK ROZRYWKI DINOLANDIA - Jaskini Tajemnic, plac zabaw, park linowy, ścianka 
wspinaczkowa… 

28 

 

ZAJĘCIA ILOŚĆ OSÓB 

WARSZTATY TWÓRCZE – ŚWIECZNIK NA KOLOROWEJ SOLI  (sól farbiona kredą)                                                                      6 

 ZABAWY PODWÓRKOWE – w to dalej można grać !!!  brak chętnych 

ZABAWY PLASTYCZNE –„OWADY DNIEM I NOCĄ”- wydrapywanka 4 

 ZABAWY ZRĘCZNOŚCIOWE - sprawna dłoń, mistrz podbijania piłeczki, slalom z piłką brak chętnych 

WARSZTATY TANECZNE – zdrowa porcja ruchu (zumba, gangam style) 

 

brak chętnych 

ZABAWY PLASTYCZNE –„AKWARIUM” praca zespołowa 

 

brak chętnych 

ZABAWY EDUKACYJNE– letnia walizka pełna zagadek brak chętnych 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE     

   

brak chętnych 

ZABAWY PLASTYCZNE – „KOLOROWE PŁYTKI” malujemy kredą brak chętnych 

WARSZTATY TWÓRCZE – decoupage – dekoracyjny słoik    

            

9 

WARSZTATY ROBOTYKI - Lego WeDo grupa I      

   

7 

 WARSZTATY ROBOTYKI - Lego WeDo grupa II                   brak chętnych 

WARSZTATY CYRKOWE po warsztatach próby samodzielnych pokazów cyrkowych     

                                                                                                                                               

7 

 ZABAWY ANIMACYJNE – materac niespodzianek 4 

ZABAWY PLASTYCZNE – „FOTO BAJKA” 

 

brak chętnych 

ZABAWY SPORTOWE – trafiona dziewiątka brak chętnych 

ZABAWY PLASTYCZNE – „LETNIA ZASŁONKA” wycinanki z ręki 

 

brak chętnych 

SPRAWNOŚCIOWE –wyścigi w workach, przeciąganie liny, tunel itp. brak chętnych 

WARSZTATY WYBUCHOWE LABORATORIUM,  praca plastyczna  „Mój ulubiony eksperyment”        

                                                                                                                      

8 

 

 

ZABAWY SPORTOWE – tenisowe rozgrywki brak chętnych 

ZABAWY PLASTYCZNE– „DŁOŃ I STOPA” relaksujące patterowanie 

 

brak chętnych 

ZABAWY ZRĘCZNOŚCIOWE – hocki klocki brak chętnych 

WARSZTATY KULINARNE – słodkie wypieki                              14 

ZABAWY PLASTYCZNE – „ANTYCZNA WAZA” metodą kropkowania 

 

10 

 ZABAWY SŁOWNE – „MEGA KRZYŻÓWKA” tworzymy krzyżówkę o tematyce przyrodniczej brak chętnych 

WARSZTATY TANECZNE– zdrowa porcja ruchu (zumba, gangam style) 

 

5 

ZABAWY PLASTYCZNE – „PTAKI CUDAKI”  kolorowe dekoracje ogrodu 

 

brak chętnych 

ZABAWY RUCHOWE – skakanka, hula hop… brak chętnych 
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ZABAWY MUZYCZNE – „ŚPIEWOGRANIE” mini dyskoteka, konkurs piosenki, taniec z balonami 

 

brak chętnych 

ZABAWA SPRAWNOŚCIOWA – trójnogi kelner 

 

brak chętnych 

WARSZTATY TWÓRCZE- decoupage - serwetnik                          9 

ZABAWY PLASTYCZNE–„CZTERY PORY ROKU” drzewo 

 

brak chętnych 

ZABAWY EDUKACYJNE – pantomima zagadek brak chętnych 

ZABAWY PLASTYCZNE–„WESOŁE ZAWIESZKI Z PŁYT” 

 

4 

 ZABAWY PLANSZOWE – PLANSZOSTRADA  – zapomniane planszówki brak chętnych 

ZABAWY PLASTYCZNE – Z FARBAMI W PLENER  

 

brak chętnych 

ZABAWY ANIMACYJNE – kolorowa chusta 

 

 

brak chętnych 

ZABAWY PLASTYCZNE– ZJAWISKA POGODOWE 

 

brak chętnych 

ZABAWY SŁOWNE – GIMNASTYKA JĘZYKA – łamańce językowe brak chętnych 

WARSZTATY TANECZNE “STEP UP”– elementy street dance, hip hop  11 

ZABAWY PLASTYCZNE –PŁASKORZEŹBA 

 

4 

 ZABAWY RUCHOWE – twister brak chętnych 

ZABAWY PLASTYCZNE– MINIONKI NA BEZLUDNEJ WYSPIE 

 

brak chętnych 

ZABAWY SPRAWNOŚCIOWE – serso z piłeczkami i okręgami brak chętnych 

ZABAWY ANIMACYJNE – malowanie twarzy 

 

brak chętnych 

ZABAWY SŁOWNE – elementarz wiedzy brak chętnych 

ZABAWY  PLASTYCZNE– „POCZTÓWKA Z WAKACJI” podróże małe i duże 

 

brak chętnych 

ZABAWY SKOJARZENIOWE – ukryte przedmioty  brak chętnych 

ZABAWY  PLASTYCZNE -  NA ŁĄCE – akwarelka 

 

brak chętnych 

ZABAWY SPORTOWE – piłkarzyki brak chętnych 

Z propozycji warsztatów, zajęć i wyjazdów w czasie wakacji skorzystało 378 osoby. 

Zajęcia i zespoły folklorystyczne, grupy teatralne i orkiestra dęta 

Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 25 instruktorów do prowadzenia: 

1. Zajęć aerobiku, zajęć zdrowotnych, tanecznych (baletu, hip hop, „Tańczące Brzdące” - zajęcia 

taneczne dla 3-5 latków, disco dance) zajęcia rysunku i malarstwa, zajęcia klubu 

fotograficznego, zajęcia „Klub Maluszka”  dla dzieci od 20 m-ca do 3 lat, zajęcia logorytmiki , 

zajęć teatralnych; 

2. Zespołów folklorystycznych: Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”, Zespołu Śpiewaczego 

„Górzanie”, „Swojanie”, Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie” (próby zespołów odbywają się 

w Domu Kultury w Woli,  w Domu Socjalnym w Górze, Domu Socjalnym we Frydku i w Szkole 

Podstawowej we Frydku, GOK opłaca również przejazdy orkiestry i zespołów na przeglądy                

i konkursy). 

W 2018 roku Zespół Śpiewaczy „Górzanie” został zaproszony przez Stowarzyszenie 

Wychowanków Uniwersytetu Studiów Rolniczych do klubu „Buda” w Krakowie z koncertem 
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kolędowym.   Brał udział w XV Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli 

w Suszcu, w Regionalnym Festiwalu Folklorystycznym w Miedźnej, w Przeglądzie Wiejskich 

Zespołów Folklorystycznych w Brennej, gdzie zdobył II miejsce oraz w spotkaniach kolędowych         

w gminie Miedźna. Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” w 2018 roku uświetniał imprezy gminne                     

i powiatowe m. in. Orszak Trzech Króli, Dzień Kobiet dla KGW, Powiatowy Przegląd „Nasze 

kulinarne dziedzictwo”, „Miedźna dla Niepodległej”,  „Wielka Niepodległa”, spotkanie opłatkowe    

i Jubileusz 35 - lecia Koła Emerytów. „Wolanie” brali również udział w Przeglądach i Konkursach 

Folklorystycznych:  Wodzisławskie Spotkania z Folklorem – III miejsce i Festiwal Folklorystyczny 

„Jak Cie widzom, tak Cie piszom” gdzie  zajął I miejsce i zdobył nagrodę Grand Prix. Zespół 

Śpiewaczy „Swojanie” brał udział z Przeglądzie Kolędowym w Suszcu oraz w Przeglądzie 

kolędowym zorganizowanym przez Ośrodek Matki Boskiej Różańcowej w Pszczynie. Uświetniał 

imprezy dla mieszkańców gminy takie jak: Dzień Chorego, Biesiada Wiejska, Biesiada  

„Po naszymu, czyli po Śląsku”, „Miedźna dla Niepodległej”.   

ZAJĘCIA/ZESPOŁY CZĘSTOTLIWOŚĆ 
SPOTKAŃ 

CZAS 
TRWANIA 

GRUPA  
DOCELOWA 

ILOŚĆ OSÓB 
W GRUPIE 

MIEJSCE 

NAUKA JĘZYKA 
WŁOSKIEGO 
(prowadzona przez 
wolontariuszkę z Włoch) 

1 x w tygodniu 3 miesiące dorośli 12 
 

Dom Kultury w Woli 

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 
(prowadzona przez 
wolontariuszkę z Gruzji) 

2 x w tygodniu 3 miesiące grupa dziecięca 
2 grupy dorosłych 

8 
26 

Dom Kultury w Woli 

GRUPA TEATRALNA 
„Taa!dam” 

1 x w tygodniu 
 

2 miesiące dzieci i młodzież 17 Dom Kultury w Woli 

AMATORSKA GRUPA 
TEATRALNA 

1 x w tygodniu 3 miesiące dorośli 19 Dom Kultury w Woli 

NAUKA GRY NA 
INSTRUMENTACH  
DĘTYCH 

3 x w tygodniu  12 miesięcy dzieci, młodzież, 
dorośli 

25 Dom Kultury w Woli 

AEROBIK  2 x w tygodniu 5 miesięcy dorośli 10 Centrum Kultury 
 w Woli 

CARDIO I SIŁA 2 x w tygodniu 10 miesięcy dorośli 10 Centrum Kultury  
w Woli 

ZDROWY KRĘGOSŁUP  2 x w tygodniu 4 miesięcy dorośli 15 Centrum Kultury 
 w Woli 

PILATES  2 x w tygodniu 10 miesięcy dorośli 13 Centrum Kultury 
 w Woli 

BRZUCH POŚLADKI UDA  2 x w tygodniu 10 miesięcy dorośli 11 Centrum Kultury  
w Woli 

BALET   1 x w tygodniu 10 miesięcy dzieci  16 Centrum Kultury  
w Woli 

ZAJĘCIA TANECZNE HIP HOP  1 x w tygodniu 10 miesięcy dzieci, młodzież 12 Centrum Kultury  
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w Woli 

ZAJĘCIA RYSUNKU I 
MALARSTWA  

1 x w tygodniu 8 miesięcy dzieci, młodzież 7 Centrum Kultury  
w Woli 

ZAJĘCIA KLUBU 
FOTOGRAFICZNEGO  
„NA JEDNO OKO” 

1 x w tygodniu 8 miesięcy dorośli 5 Centrum Kultury  
w Woli 

„TAŃCZĄCE BRZDĄCE” 
ZAJĘCIA TANECZNE  

1 x w tygodniu 5 miesięcy dzieci w wieku  
3-5 lat 

6 Centrum Kultury 
 w Woli 

„KLUB MALUSZKA”   1 x w tygodniu 8 miesięcy dzieci od 20 m-ca 
do 3 lat 

6 Centrum Kultury  
w Woli 

ZAJĘCIA LOGORYTMIKI  1 x w tygodniu 4 miesięcy dzieci 5 Centrum Kultury  
w Woli 

ZAJĘCIA TANECZNE DISCO 
DANCE  

1 x w tygodniu 4 miesięcy dzieci 6 Centrum Kultury  
w Woli 

NAUKI GRY NA PIANINIE  
Stowarzyszenie Edukacji  
Artystycznej Ogniska 
Muzycznego w Pszczynie 

1 x w tygodniu 10 miesięcy dzieci, młodzież 4 Centrum Kultury  
w Woli 

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO I 
NIEMIECKIEGO 

5 x w tygodniu 10 miesięcy dzieci, młodzież 12 Centrum Kultury  
w Woli 

ZAJĘCIA ROBOTYKI LEGO 
WEDO 

2 x w tygodniu 9 miesięcy dzieci 12 Centrum Kultury 
 w Woli 

PRÓBY ZESPÓŁU PIEŚNI 
 I TAŃCA „WOLANIE”  

1 x w tygodniu 10 miesięcy dorośli 22 Dom Kultury w Woli 

PRÓBY ZESPÓŁU ŚPIEWACZY 
„GÓRZANIE” 

1 x w tygodniu 10 miesięcy dorośli 20 Dom Socjalny Góra 

PRÓBY ZESPÓŁU ŚPIEWACZY 
„SWOJANIE” 

1 x w tygodniu 10 miesięcy dorośli 15 Dom Socjalny Frydek 

PRÓBY ZESPÓŁU PIEŚNI I 
TAŃCA „FRYDKOWIANIE” 

1 x w tygodniu 10 miesięcy dzieci, młodzież 45 Szkoła Podstawowa we 
Frydku 

PRÓBY MŁODZIEŻOWEJ 
ORKIESTRY DĘTEJ „SILENZIO” 

4 x w tygodniu 12 miesięcy dzieci ,młodzież, 
dorośli  

50 Dom Kultury w Woli 

Z oferty  skorzystało  409 uczestników w roku. 

3. Młodzieżowej  Orkiestry  Dętej „Silenzio”, która działa pod patronatem Gminnego Ośrodka 

Kultury w Miedźnej z s. w Woli od 2011 roku na podstawie trójstronnego porozumienia 

zawartego pomiędzy Wójtem Gminy, Dyrektorem GOK i Prezesem OSP. GOK zatrudnia 

kapelmistrza oraz dwóch instruktorów nauki gry na instrumentach dętych. Pokrywa koszty 

przejazdów orkiestry na występy, zakupu instrumentów wraz z akcesoriami oraz naprawy 

sprzętu muzycznego. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio” z Woli, została wyróżniona podczas Przeglądu 

Orkiestr Dętych w Tarnowskich Górach. W 2018 roku zakupiono: kotły 2 szt., pulpity do nut 13 szt., 

klarnety Yamaha 2 szt., ustniki do klarnetu 2 szt., ustnik do saksofonu, ustniki do trąbki 2 szt., 
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marszówki na nuty, szelki do tuby, lirka puzon, lirka uniwersalna, stroiki klarnet 21 szt., stroiki 

saksofon 12 szt., tubę, polary 11 szt., szafy 2 szt., szafę na nuty 1 szt. i naprawiono  waltornię. 

Spotkania stowarzyszeń i klubów 

GOK nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia na spotkania kół, klubów i stowarzyszeń. 

NAZWA CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ MIEJSCE 

KLUB AA „TĘCZA” 1 x w tygodniu Dom Kultury w Woli 

Centrum Kultury w Woli 

KOŁO EMERYTÓW 3 poniedziałek miesiąca,  

piątek od stycznia do maja  

Dom Kultury w Woli 

Centrum Kultury w Woli 

KLUB WĘDKARSKI „SAZAN” 1 x w tygodniu Dom Kultury w Woli 

Centrum Kultury w Woli 

SEKCJA SKATA LKS SOKÓŁ WOLA 1 x w tygodniu Dom Kultury w Woli 

Centrum Kultury w Woli 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 1 x w tygodniu Centrum Kultury w Woli 

HONOROWI DAWCY KRWI 1 x w miesiącu Centrum Kultury w Woli 

 

Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Kluby Sportowe, Rady 

Sołeckie, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy Miedźna regularnie spotykają się  

w udostępnianych przez GOK pomieszczeniach w Domu Kultury w Woli, w Centrum Kultury w Woli, 

w Domach Socjalnych we Frydku, Górze i Grzawie. 

Projekty zrealizowane 

NAZWA TERMIN 
REALIZACJI 

MIEJSCE 
 

CEL OPIS 

PGNiG 

Połączyła nas muzyka- 

rozwój Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej „Silenzio” z 

Woli  

grudzień 2017 

– grudzień 

2018 

Wola Rozwój Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

„Silenzio” z Woli.  

Zakup instrumentów: 

tuba1 szt., klarnet 2szt., ustniki 6 

szt.,  

Częściowe sfinansowanie nauki gry 

na instrumentach.  

ERASMUS + styczeń-

grudzień 

sołectwa 

gminy 

Miedźna 

Podnoszenie poziomu kształcenia i 

wzmacnianie jego europejskiego 

wymiaru w szkołach wyższych. 

Kreowanie europejskiej tożsamości i 

poczucia jedności wśród 

mieszkańców zjednoczonej Europy to 

tylko niektóre aspekty towarzyszące 

Programowi Erasmus. 

GOK ma przyznaną akredytację 

Narodowej Agencji Programu 

Erasmus + i ma status Organizacji 

goszczącej Wolontariatu 

Europejskiego. GOK od lipca 2018 

do marca 2019 gościł 

wolontariuszkę z Gruzji.  
Akredytacja ważna do 31.12.2020 r 
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Fundacja PGNiG im. 

Ignacego Łukasiewicza 

„Strefa wokalu”  

lipiec – listopad   Gmina 

Miedźna 

Zwiększenie potencjału edukacyjno- 

animacyjnego stworzenie lepszych 

warunkach uczestnictwa w kulturze. 

Zakup pianina cyfrowego,  statywu, 

ławki i torby. 

 

Projekty przygotowane, złożone które nie otrzymały dofinansowania 
 

1. ”Społeczność siłą rozwoju – integracja społeczna poprzez organizację Festiwalu 

Folklorystycznego wraz z Paradą Ludowego Stroju Śląskiego „Jak cie widzóm, tak Cie piszóm”. 

Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2. „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek do LGD „Ziemia Pszczyńska”. GOK został 

wykluczony z możliwości ubiegania się o grant, bo łączy prowadzenie działalności kulturalnej     

z prowadzeniem działalności gospodarczej. O grant nie mógł ubiegać się podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą. 

2. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno-edukacyjnej Domu Kultury  w Woli”. 

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  – Narodowe 

Centrum Kultury. Minimum uprawniające do otrzymania rekomendacji wynosiło 70 pkt., 

wniosek dostał 70,75 pkt. ale nie został rozpatrzony pozytywnie, ponieważ w trakcie oceny 

wniosków minimum punktowe zostało podniesione do 78 pkt.; złożono odwołanie ale nie 

zostało rozpatrzone pozytywnie. 

3. „Miedźna dla Niepodległej – cykl wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania 

niepodległości”. Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego z Programu Wieloletniego 

Niepodległa na lata 2018-2018. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i uzyskał 77 pkt. 

ale nie został rozpatrzony pozytywnie, ponieważ w trakcie oceny wniosków minimum 

punktowe zostało podniesione do 79,33 pkt.  

 

 

Działalność wydawnicza  

 Od  2014 roku na podstawie Uchwały Nr XLIV/320/2014 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 

marca 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury wydaje Miesięcznik Gminy Miedźna  „Gminne Sprawy”           

w nakładzie 1.000 egzemplarzy miesięcznie, średnia sprzedaż wynosi 75% nakładu. W miesięczniku 

publikuje się istotne dla życia wspólnoty samorządowej materiały prasowe, artykuły, materiały 
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promocyjne i fotografie. GOK każdego miesiąca przekazuje nieodpłatne egzemplarze gazety do 

zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej 5 egz., Zespołu Oświaty i Wychowanie                        

w Miedźnej 15 egz., Urzędu Gminy w Miedźnej 10 egz. i  Biblioteki Narodowej w Warszawie 5 egz. 

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia redaktora naczelnego oraz opłaca druk gazety. 

Inna działalność – zarządzanie mieniem gminy  

GOK na podstawie zawartych z Gminą Miedźna umów użyczenia, dzierżawy prowadzi 

działalność w Centrum Kultury w Woli,  w Domach Socjalnych w Górze, Grzawie, Frydku oraz 

administruje salką w Gilowicach. GOK zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego i zgodnego 

z prawem funkcjonowania nieruchomości, a w szczególności do organizowania i nadzoru nad 

utrzymywaniem czystości budynków i otoczenia, organizowania oraz zlecania usuwania skutków 

awarii, prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym, zlecanie 

przeprowadzania kontroli technicznych i przeglądów budynków i urządzeń, przewodów 

kominowych, instalacji i urządzeń gazowych, przegląd gaśnic, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, 

klimatyzatorów, wymiennikowni i kotłów centralnego ogrzewania, systemu alarmowego, 

zapewnienia ubezpieczenia budynków, dochodzenia w imieniu i na rzecz gminy od podmiotów 

prowadzących działalność statutową i osób fizycznych opłat i innych należności, prowadzeniu 

rejestru terminów imprez. 

GOK ponosił koszty związane z utrzymaniem budynków. Koszty te stanowiły głównie opłaty 

za media, przeglądy stanu technicznego, gazowe, elektryczne, kominiarskie,, p.poż. 

przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, prace remontowe oraz zakupy sprzętu             

i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Na bieżąco wykonywane są drobne 

prace konserwatorskie, dokonywane są zakupy drobnego wyposażenia i  środków czystości.  

Instytucja jest zawsze otwarta dla mieszkańców gminy. W miarę możliwości stara się                 

w taki sposób zarządzać obiektami aby wykorzystać je  w jak najwyższym stopniu. Udostępnia 

pomieszczenia na potrzeby lokalnej społeczności oraz organizacji społecznych. Do marca 2018 roku 

GOK wynajmował od Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu  Sołectwie W II pomieszczenia na  

Świetlicę. Ponieważ z zajęć świetlicy korzystało bardzo mało dzieci, a Szkoła Podstawowa nr 2 

wydłużyła godzony pracy świetlicy szkolnej, po przeprowadzeniu analizy, zebraniu opinii podjęta 

została decyzja o likwidacji świetlicy. Decyzja ta była również podyktowana tym, że  GOPS rozpoczął 

przygotowania do otwarcia świetlicy środowiskowej. 

 Zakupiono sprzęt dla prawidłowego funkcjonowania i prowadzenia działalności w Domu 

Kultury, Centrum Kultury i Domach Socjalnych: 
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Dom Kultury w Woli

 robot kuchenny mikser planetarny, kuchnia 5-palnikowa z grillem 3 szt., chłodziarko-zamrażarka 

2 szt., maszynka do mięsa, krajalnica, tablica suchościeralna, urządzenie wielofunkcyjne ksero,  

podkaszarka, drukarka,  telefon 2 szt., drabina, telefon komórkowy, obiektyw Nikon, wiertarko-

wkrętarka,  młotowiertarka, szlifierka kątowa, reflektory 4 szt., namiot ekspresowy 4 szt.,  deska 

do prasowania; meble  biurowe, rolety wewnętrzne 8 szt.,  moskitiery 3 szt., blachy do 

piekarników 6 szt., dekoracje okienne, doposażenie kuchni ;    

Centrum Kultury w Woli  

 żelazko, kosiarka, chłodziarka, zmywarka, aparat fotograficzny, odkurzacz, komputer, 

doposażenie kuchni, krzesła 60 szt., wieszaki 4 szt., rolety wewnętrzne 5 szt.; 

 Dom Socjalny we Frydku 

 deska do prasowania, blachy do piekarników 4 szt.; 

Dom Socjalny w Grzawie   

 deska do prasowania, blachy do piekarników 6 szt., dekoracje okienne;  

Dom Socjalny w  Górze  

 deska do prasowania, kuchnia 5 – palnikowa z grillem, blachy do piekarników 4 szt. 

7.4 SPORT 

 

           Jednostką Gminną zajmującą się organizacją sportu, rekreacji i turystyki w gminie Miedźna 

jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.  

W skład infrastruktury sportowej gminy Miedźna, służącej zaspokojeniu potrzeb z zakresu 

sportu mieszkańców gminy Miedźna wchodzą: 

 kryta pływalnia w Woli w której znajduje się: basen sportowy i rekreacyjny, dwie siłownie, 

dwutorowa kręgielnia, kompleks saun, tężnia solankowa, zjeżdżalnia zewnętrzna dł. 75 m, 

galeria widokowa na 150 miejsc. W 2018 r. odbyło się szereg zawodów pływackich, do 

najważniejszych należy zaliczyć wiosenne, jesienne i mikołajkowe zawody pływackie w których 

wzięło ponad 1000 dzieci i młodzieży, 

 kompleks boisk „Moje boisko Orlik 2012’ w Woli, w skład którego wchodzi boisko piłkarskie ze 

sztucznej nawierzchni i boisko wielofunkcyjne. Kompleks ten służy do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli. W godzinach 

popołudniowych uczniowskie kluby sportowe prowadzą treningi piłkarskie dla dzieci                            



98 

                          GMINA MIEDŹNA   

i młodzieży, a wieczorami grają zespoły amatorskie. Zespół boisk służy również do rozgrywania 

turniejów sportowych i rozgrywek ligowych drużyn żaków i trampkarzy młodszych z podokręgu 

tyskiego. W ciągu tygodnia z obiektu korzysta blisko 1000 osób.  

 drugi „Orlik” znajduje się w miejscowości Miedźna na którym również jest boisko 

wielofunkcyjne i piłkarskie. Kompleks ten służy do prowadzenia zajęć sportowych w Zespole 

Szkół w Miedźnej i treningów w Ludowym Klubie Sportowym w Miedźnej. 

 na terenie gminy znajdują się 2 stadiony piłkarskie: w Woli stadion Ludowego Klubu 

Sportowego „Sokół” z zadaszonymi trybunami na 400 miejsc i w miejscowości Góra z 700 

miejscami siedzącymi. Na stadionach tych rozgrywają mecze ligowe drużyny trampkarz, 

juniorów i seniorów. Oprócz w/w stadionów w miejscowościach Wola i Frydek funkcjonują 

boiska piłkarskie o mniejsze powierzchni, na których odbywają się zajęcia sportowe 

prowadzone przez trenerów LKS Frydek i Junior Football Frydek. 

 w skład infrastruktury sportowej oprócz w/w obiektów wchodzą: hala sportowa przy Liceum 

Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Religi w Gilowicach, sale gimnastyczne w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Woli i Zespole Szkół w Woli.  

 najnowszym budynkiem sportowym powstałym w gminie Miedźna w 2018 r. jest sala 

treningowa dla zapaśników Górniczego Klubu Sportowego „Piast” w Woli.  

 w każdym sołectwie gminy Miedźna znajdują się przyszkolne i gminne place zabaw                                

z urządzeniami siłowni zewnętrznych, łącznie jest 13 takich obiektów, w tym siłownie ze 

środków finansowych z LGD i OSA.   

 najnowszym obiektem turystyczno-rekreacyjnym który został oddany w 2018 r. jest wiata 

grillowa w Woli. Miejsce to służy mieszkańcom i turystom do spotkań oraz odpoczynku na 

ścieżce rowerowej.   

Modernizacja infrastruktury sportowej w roku 2018: 

 montaż na elewacji budynku krytej pływalni w Woli 65 sztuk paneli słonecznych w celu 

ograniczenia kosztów energii cieplnej. Dzięki tej inwestycji w okresie od kwietnia do 

października basen oszczędza na energii cieplnej do 20 %. Podgrzana woda z solarów 

wykorzystywana jest do mycia się pod prysznicami i uzupełniania wody w basenie sportowym.  

 kolejna inwestycją wprowadzającą udogodnienia dla klientów pływalni w Woli była wymiana 

szafek w szatniach i kasowego systemu obsługi klienta. Dzięki tej modernizacji szafki mają 

zamek elektroniczny, są estetyczne i bardziej funkcjonalne. Nowy program w kasie basenu do 
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obsługi klienta jest nowoczesny i bez tradycyjnego nieporęcznego kluczyka do szafek. Dzięki tej 

modernizacji wprowadziliśmy opłaty za usługi basenowe poprzez terminal płatniczy.    

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji swoje zadania realizuje poprzez : 

 udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej (kryta pływalnia, siłownie, kręgielnia, kompleks 

boisk sportowych)dla placówek oświatowych, klubów i stowarzyszeń sportowych, organizacji 

społecznych i zawodowych oraz mieszkańców gminy.  

 świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i odnowy biologicznej poprzez zajęcia aerobiku                        

w wodzie,  kompleksu saun, gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.  

 organizację i współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze masowym. 

W roku 2018  GOSiR zorganizował ponad 30  imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak: 

 wiosennych, jesiennych i mikołajkowych zawodów pływackich,  

 turniejów w kręgielni,  

 III Leśnego Biegania dla Zdrowia, 

 XII-go Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego,  

 Aquathlonu z okazji 100-nej rocznicy Odzyskania Niepodległości,  

 zawodów piłkarskich na Orliku,  

 grupowych wyjazdów na narty itp.  

Ponadto prowadził szeroką współpracę  z klubami sportowymi oraz współpracował                     

z Kołem Turystyki Górskiej PTTK „Magurka” w Woli. Na terenie gminy Miedźna działa 9 klubów 

sportowych które szkolą dzieci i młodzież  w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka nożna, 

siatkówka, zapasy w stylu wolnym, pływanie. GOSiR przeprowadził dla klubów procedurę 

przyznania dotacji celowej na zadanie w zakresie rozwoju sportu, oraz przyznanie nagrody Wójta 

gminy Miedźna najlepszym sportowcom w 2018 r. Środki finansowe jakie zostały przekazane na 

w/w dotacje w 2018 r. wyniosły 205 000,00 zł.   
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8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 
Na terenie gminy nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają na co dzień policjanci 

Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. W terenie pracują trzej dzielnicowi, wg harmonogramu 

ustalonego przez KPP Pszczyna, telefony kontaktowe do nich dostępne są na stronie internetowej 

KPP Pszczyna. 

W marcu 2018 roku rozpoczęto budowę komisariatu Policji w Woli. Gmina przekazała na 

ten cel działkę o powierzchni 20a. Nad bezpieczeństwem mieszkańców będzie czuwało piętnastu 

policjantów,  dziewięciu z nich, będzie liczyła komórka patrolowa. Trzy etaty przewidziano dla 

dzielnicowych, dwa będą przeznaczone dla policjantów z komórki ds. kryminalnych.  działanie  

jednostki będzie nadzorował komendant. Zakończenie inwestycji  planowane jest w roku 2019. 

Gmina również dofinansowała w 2018 roku zakup samochodu służbowego dla KPP w Pszczynie        

w kwocie 30 000,00 zł. 

 

fot. KPP Pszczyna 

 

fot. KPP Pszczyna 
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 Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają także strażacy ochotnicy. W gminie Miedźna 

funkcjonują cztery jednostki OSP, trzy z nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

W roku 2018 jednostka OSP w Woli otrzymała jedenastoletni, średni samochód ratowniczo 

gaśniczy Renault Midlum przekazany do użytkowania przez KP PSP w Żywcu, w miejsce 

wysłużonego dwudziestoletniego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego, wycofanego                 

z podziału bojowego z uwagi na zły stan techniczny. Samochód został wyremontowany                                

i doposażony ze środków własnych w wysokości 54.000,00 zł oraz w ramach dotacji z WFOŚiGW     

w wysokości  30. 000,00 zł.  

W listopadzie 2018 roku wycofano  drugi samochód ratowniczo-gaśniczy w jednostce OSP 

Wola, a następnie rozpoczęto starania o zakup nowego lekkiego samochodu dla tej jednostki.   

Jednostka OSP Miedźna dysponuje jednym samochodem ratowniczo gaśniczym ciężkim i jednym 

lekkim. W jednostce OSP Gilowice strażacy mają do dyspozycji dwa samochody bojowe: lekki                

i średni. OSP Góra dysponuje bojowym samochodem średnim oraz lekkim samochodem 

kwatermistrzowskim do transportu łodzi, sprzętu przeciwpowodziowego oraz pił i pilarek. Na 

wyposażeniu wszystkich jednostek znajduje się podstawowy sprzęt gaśniczy oraz 

przeciwpowodziowy. Wszystkie jednostki OSP naszej gminy zostały doposażone w 2018 roku              

w sprzęt ratowniczy w ramach dotacji przyznanej ze środków finansowych Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej–Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia    

i rozwoju systemu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków 

pokrzywdzenia przestępstwem (Program I Priorytet IIIB) jest odpowiedzią na wniosek, jaki gmina 

Miedźna złożyła w marcu, w czerwcu sprzęt przekazano strażakom. Kwota przyznanej dotacji to 

110. 361,24 zł przy 1% udziału środków własnych gminy Miedźna. W ramach przyznanej dotacji 

gmina w roku 2018 zakupiła następujący sprzęt: 

 

Zestaw ratownictwa technicznego Lukas 2+  1 komplet dla OSP Miedźna 

Defibrylator 4 komplety dla wszystkich jednostek 

OSP 

Torby medyczne PSP R-1  wraz z deską ortopedyczną  i 

zestawem do  unieruchamiania złamań i zwichnięć 

4 komplety dla wszystkich jednostek 

OSP 

Nosze podbierakowe aluminiowe 4 komplety dla wszystkich jednostek 

OSP 
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fot. UG Miedźna 
 

W 2018 roku jednostki OSP były dysponowane przez PSP 154  razy: OSP Miedźna 33 razy, 

OSP Wola 53 razy, OSP Góra 29 razy, OSP Gilowice 39 razy. W ciągu ostatnich ośmiu lat Gminne 

jednostki OSP były alarmowane 1011 razy.  

                                      
Interwencje jednostek OSP 

 

Dbanie o bezpieczeństwo to także profilaktyka. Strażacy OSP Gminy Miedźna są zapraszani 

do przedszkoli i szkól w celu przeprowadzania pogadanek i pokazów dla dzieci  i młodzieży. Podczas 

różnych imprez organizowanych w gminie czuwają nad ich bezpiecznym przebiegiem. Na terenie 

naszej gminy znajduje się także lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. 

Swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa gmina wypełnia także poprzez prowadzenie                          
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i realizacje zadań obronnych we współpracy z powiatem i  województwem. Opracowywane są 

roczne i wieloletnie  dokumenty planistyczne, szkoleniowe, ewidencyjne i sprawozdawczej                     

z zakresu obronności i obrony cywilnej: Plan Obrony Cywilnej, Plan Operacyjny, Plan Zarządzania 

Kryzysowego, Dokumentacja Stałego Dyżuru oraz Stanowiska Kierowania, Plan Akcji Kurierskiej, 

Plan Ochrony Zabytków, Plan Akcji Jodowej, Plan Zaopatrzenia w Wodę w warunkach 

Szczególnych, Plan Działania DWA, Plan Ewakuacji III0,  Plan Przygotowań Podmiotów Leczniczych 

Gminy Miedźna na Potrzeby Obronne Państwa, Instrukcja Punktu HNS, Plan szkolenia obronnego, 

Program szkoleń obronnych, Plan szkoleń ludności z zakresu samoobrony, Plan świadczeń na rzecz 

obronny, Wytyczne Szefa obrony cywilnej gminy w sprawie realizacji zadań OC i ZK. Wykaz 

przedsięwzięć i procedur  w ramach stopni alarmowych: Alfa, Bravo, Carlie, Delta. 
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9. REALIZACJA UCHWAŁ 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał 

Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy 

pomocy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy realizował uchwały podjęte przez Radę 

Gminy w 2018 r. w sposób określony uchwałami.  

W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem 

pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XLV/261/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. Wypełniając dyspozycję 

zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała na 13 sesjach zwyczajnych i podjęła 

117 uchwał w tym: 47 uchwał stanowiło akty prawa miejscowego (w tym 3 dotacyjne), 9 uchwał 

dotacyjnych, 3 intencyjne oraz 61 pozostałe. 101 uchwalonych aktów Rada Gminy przekazała do 

wykonania Wójtowi Gminy. Wśród podjętych przez Radę Gminy uchwał większość dotyczyła spraw 

z zakresu budżetu gminy i jego zmian, gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy społecznej, 

spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. Podjęte przez Radę Gminy uchwały, Wójt Gminy 

zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 

7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Śląski a w zakresie 

spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy                       

o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie 

Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego przekazano do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wójt Gminy 26 uchwał poddał konsultacjom 

społecznym z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz 5 uchwał 

zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym skonsultował z mieszkańcami. 

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych 

nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Nie zaszła 

również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Śląski zarządzeń 

zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej. Wszystkie uchwały zostały przez 

organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami 

i przepisami prawa.  
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Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

 
 

UCHWAŁY RADY GMINY MIEDŹNA Z ROKU 2018 

Lp. Nr uchwały Data W sprawie Wykonanie uchwały 

1. XLV/261/2018 12.01.2018 r. uchwalenia planu pracy Rady Gminy 
Miedźna na rok 2018 
 

Uchwała została zrealizowana. 

2. XLV/262/2018 12.01.2018 r. uchwalenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy Miedźna na rok 2018 
 

Uchwała została zrealizowana. 

3. XLV/263/2018 12.01.2018 r. określenia warunków i trybu składania 
informacji i deklaracji na podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny oraz 
możliwości składania deklaracji na podatek 
od środków transportowych, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
 

Uchwała została zrealizowana. 

4. XLV/264/2018 12.01.2018 r. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/312/2005 
Rady Gminy w Miedźnej z dnia 15 listopada 
2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy na terenie 
gminy Miedźna 
 

Uchwała została zrealizowana. 

5. XLV/265/2018 12.01.2018 r. ustalenia opłat za świadczenia w 
publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miedźna 

Uchwałą zostały wprowadzone 
opłaty za pobyt w przedszkolu i 
oddziale przedszkolnym w 
szkole podstawowej w 
wymiarze przekraczającym 5 
godzin dziennie w wysokości 1 zł 
za godzinę. Uchwała jest 
realizowana. 
 

6. XLV/266/2018 12.01.2018 r. ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
dziecka oraz wyżywienia w Żłobku 
„Kubusiowe Maluchy” i Klubie Dziecięcym 
„Kubusiowe Maluchy” 

Uchwałą zostały ustalone opłaty 
za pobyt w żłobku „Kubusiowe 
Maluchy” i w klubie dziecięcym 
„Kubusiowe Maluchy”. Uchwała 
jest realizowana. 
 

7. XLV/267/2018 12.01.2018 r. zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli 
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w 
Woli poprzez likwidację oddziału 
przedszkolnego 

 Uchwałą  upoważniono i 
zobowiązano Wójta Gminy do 
dokonania czynności 
niezbędnych do 
przeprowadzenia procesu 
przekształcenia, z dniem 31 
sierpnia 2018 r. Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Woli przy Zespole Szkolno-
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Przedszkolnym w Woli poprzez 
likwidację oddziału 
przedszkolnego. W 
szczególności do zawiadomienia 
o zamiarze przekształcenia 
szkoły każdego z rodziców 
uczniów i Śląskiego Kuratora 
Oświaty oraz do wystąpienia do 
Śląskiego Kuratora Oświaty o 
opinię w sprawie 
przekształcenia szkoły. 

8. XLV/268/2018 12.01.2018 r. zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w 
Górze poprzez likwidację oddziału 
przedszkolnego 

Niniejszą uchwałą podjęto 
zamiar przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. J. Korczaka w 
Górze poprzez likwidację 
oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej. Uchwała 
została zrealizowana, ponieważ 
zgodnie z jej treścią podjęto 
zamiar przekształcenia szkoły z 
dniem 31 sierpnia 2018 r. i Wójt 
Gminy Miedźna dokonał 
powiadomienia o zamiarze 
przekształcenia szkoły każdego z 
rodziców uczniów i Śląskiego 
Kuratora Oświaty oraz wystąpił 
do Śląskiego Kuratora Oświaty o 
opinię w sprawie 
przekształcenia szkoły. Nie 
ukończono jednak procedury 
przekształceniowej szkoły i nie 
podjęto uchwały 
przekształcającej Szkołę 
Podstawową im. J. Korczaka w 
Górze. 

9. XLV/269/2018 12.01.2018 r. uchwalenia statutu Klubu Dziecięcego 
„Kubusiowe Maluchy” 

Uchwałą dostosowano zapisy 
statutu do obowiązującej 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi do lat 3. 
Uchwała jest realizowana. 

10. XLV/270/2018 12.01.2018 r. uchwalenia statutu Zespołu "Kubusiowe 
Maluchy" w Woli 

Uchwałą dostosowano zapisy 
statutu do obowiązującej 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi do lat 3. 
Uchwała jest realizowana. 
 

11. XLV/271/2018 12.01.2018 r. uchwalenia statutu Żłobka „Kubusiowe 
Maluchy” 

Uchwałą dostosowano zapisy 
statutu do obowiązującej 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi do lat 3. 
Uchwała jest realizowana. 
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12. XLV/272/2018 12.01.2018 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Pszczyńskiemu 

Uchwała zrealizowana 

13. XLV/273/2018 12.01.2018 r. upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z/s w Woli do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej 
dotyczących zryczałtowanego dodatku 
energetycznego o którym mowa w 
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne 
 

Przekazane uchwałą 
upoważnienie  jest realizowane 
przez GOPS. 

14. XLV/274/2018 12.01.2018 r. zmiany Uchwały Nr XX/105/2016 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 1 marca 2016 r. w 
sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz 
trybu ich pobierania 
 

Uchwała jest realizowana na 
bieżąco przez GOPS. 

15. XLVI/275/2018 30.01.2018 r. powierzenia Miastu Oświęcim zadania 
publicznego - lokalnego transportu 
zbiorowego na terenie miejscowości Wola 

Uchwałą Rada Gminy 

upoważniła Wójta Gminy 

Miedźna do zawarcia 

porozumienia międzygminnego 

z gminami: Brzeszcze, Chełmek, 

Miasto Oświęcim, Oświęcim, 

Libiąż, na podstawie którego 

Miastu Oświęcim zostało 

powierzone zadanie własne 

Gminy Miedźna w zakresie 

lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie 

miejscowości Wola. Uchwałę 

zrealizowano. 

16. XLVI/276/2018 30.01.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 – 
2026 
 

Uchwała została zrealizowana. 

17. XLVI/277/2018 30.01.2018 r. zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 
2018 
 

Uchwała została zrealizowana. 
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18. XLVII/278/2018 27.02.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 – 
2026 
 

Uchwała została zrealizowana. 

19. XLVII/279/2018 27.02.2018 r. zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 
2018 
 

Uchwała została zrealizowana. 

20. XLVII/280/2018 27.02.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLV/272/2018 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Pszczyńskiemu 

Uchwałą dokonano zmiany 
uchwały Nr XLV/272/2018 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 12 
stycznia 2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Pszczyńskiemu, w 
wysokości 565 037,00 zł z 
przeznaczeniem na realizację 
zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa ul. Korfantego w 
Gilowicach i ulicy Sportowej we 
Frydku na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Górnośląską 
do nowej nawierzchni". 
Uchwała została zrealizowana. 
 

21. XLVII/281/2018 27.02.2018 r. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska                     i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Uchwała została zrealizowana. 
Zaciągnięto pożyczkę                    w 
wysokości 315.386,10 zł. 
 
 

22. XLVII/282/2018 27.02.2018 r. przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miedźna w 2018 roku 

Uchwała określa m. in. podmiot 

odpowiedzialny za wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt, 

zapewniający opiekę 

weterynaryjną oraz adres 

schroniska, do którego będą 

transportowane wyłapane 

bezdomne psy z terenu Gminy 

Miedźna. Ponadto uchwała 

zawiera wysokość środków 

finansowych przeznaczonych w 

budżecie Gminy na realizację 

programu. Uchwałę 

zrealizowano. 

23. XLVII/283/2018 27.02.2018 r. zmiany załącznika nr 1, załącznika nr 2 
oraz załącznika nr 3 do Uchwały Nr 
XXXIV/187/2017 Rady Gminy Miedźna z 
dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu 

 Uchwałą dokonano zmian 
załączników do Uchwały Nr 
XXXIV/187/2017 Rady Gminy 
Miedźna z dnia 14 lutego 2017 r. 
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dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. 
Uchwałą zrealizowano. 
 

24. XLVII/284/2018 27.02.2018 r. przyjęcia regulaminu określającego 
rodzaje świadczeń przyznawanych w 
ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej oraz warunki i sposób 
przyznawania tych świadczeń 

Uchwałą został przyjęty 
regulamin określający rodzaje 
świadczeń przyznawanych w 
ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli korzystających z 
opieki zdrowotnej oraz warunki i 
sposób przyznawania tych 
świadczeń. Regulamin został 
wprowadzony bezterminowo. 
Uchwała jest realizowana.  
 

25. XLVIII/285/2018 27.03.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 – 
2026 
 

Uchwała została zrealizowana. 

26. XLVIII/286/2018 27.03.2018 r. zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 
2018 
 

Uchwała została zrealizowana. 

27. XLVIII/287/2018 27.03.2018 r. podziału Gminy Miedźna na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu 

Podział gminy na okręgi 
wyborcze opracowany został 
zgodnie z zasadami tworzenia 
okręgów wyborczych 
wynikających z art. 417-419 
Kodeksu wyborczego oraz 
Uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. 
w sprawie wytycznych               i 
wyjaśnień dotyczących podziału 
jednostek samorządu 
terytorialnego na okręgi 
wyborcze (M. P. poz. 204). 
Normę przedstawicielstwa 
oblicza się przez podzielenie 
liczby mieszkańców gminy przez 
liczbę radnych. W gminie 
Miedźna norma 
przedstawicielstwa wynosi 1 
033,40. Uchwała została 
zrealizowana. 
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28. XLVIII/288/2018 27.03.2018 r. Wyrażenia zgody na dobrowolne 
umorzenie bez wynagrodzenia 171 
udziałów Gminy Miedźna w spółce 
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. z 
siedzibą w Woli 

Uchwałą wyrażono zgodę na 
dobrowolne umorzenie bez 
wynagrodzenia przez 
Zgromadzenie Wspólników 
Spółki Centrum 
Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. z 
siedzibą w Woli, 171 udziałów 
Gminy Miedźna o wartości 
nominalnej 100 zł każdy udział, o 
łącznej wartości nominalnej 17 
100 zł. Umorzenie udziałów 
skutkowało będzie obniżeniem 
kapitału zakładowego spółki o 
kwotę 17 100 zł. Kwota 17 100 zł 
zostanie przeznaczona na kapitał 
zapasowy spółki. 
Uchwała zrealizowana. 
 

29. XLVIII/289/2018 27.03.2018 r. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 
Miedźna a Gminą Pszczyna dotyczącego 
zasad prowadzenia nauczania religii 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 
Rzeczypospolitej Polskiej Zbór w Pszczynie 

Uchwałą przystąpiono do 
porozumienia pomiędzy gminą 
Miedźna a gminą Pszczyna w 
sprawie zasad prowadzenia 
pozaszkolnego punktu 
katechetycznego 
zlokalizowanego w siedzibie 
Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w Rzeczypospolitej 
Polskiej Zbór w Pszczynie 
 

30. XLVIII/290/2018 27.03.2018 r. przyjęcia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Miedźna oraz ustalenia kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli w 2018 roku. 
 

Uchwała obowiązywała w 2018 
r. i została zrealizowana. 
 

31. XLVIII/291/2018 27.03.2018 r. określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze w 
przedszkolach i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Miedźna 

Uchwała jest realizowana. 
Ustalone uchwałą zasady 
udzielania i wysokości obniżek 
obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze 
w przedszkolach       i szkołach 
prowadzonych przez Gminę 
Miedźna zaczęły obowiązywać 
od roku szkolnego 2018/2019 i 
będą obowiązywały do czasu 
ustalenia nowych zasad lub 
zmiany ich wysokości. 
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32. XLVIII/292/2018 27.03.2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych oraz terapeutów 
pedagogicznych zatrudnionych w 
placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Miedźna 

Uchwała jest realizowana. 
Ustalone uchwałą wysokości 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców 
zawodowych oraz terapeutów 
pedagogicznych zatrudnionych 
w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę 
Miedźna zaczęły obowiązywać 
od roku szkolnego 2018/2019       
i będą obowiązywały do czasu 
zmiany ich wysokości. 

33. XLIX/293/2018 27.03.2018 r. Poboru podatków i opłat w drodze inkasa Uchwała zrealizowana 
 

 

34. XLIX/294/2018 24.04.2018 r. zmiany uchwały w sprawie podziału 
Gminy Miedźna na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 

Zmiana dotyczyła wprowadzenia 
nazw okręgu Sołectwo Wola I      i 
Sołectwo Wola II. Uchwałę 
zrealizowano. 
 

35. XLIX/295/2018 24.04.2018 r. podziału Gminy Miedźna na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych 

Podział Gminy Miedźna na 
obwody głosowania utrzymuje 
generalną zasadę wynikającą       z 
art. § 3 ustawy dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.), 
że o wielkości obwodu 
głosowania decyduje liczba 
mieszkańców nim objęta. Stały 
obwód głosowania powinien 
obejmować od 500 do 4000 
mieszkańców. Uchwałę 
zrealizowano. 

36. XLIX/296/2018 24.04.2018 r. powołania doraźnej Komisji Statutowej Uchwałą została powołana 
doraźna Komisja Statutowa. 
Uchwała została zrealizowana. 
 

37. XLIX/297/2018 24.04.2018 r. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 
z budżetu Gminy Miedźna na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych, 
trybu postępowania w sprawie udzielenia 
dotacji i sposobu ich rozliczania 

 Uchwałą określono zasady 

przyznawania spółkom wodnym 

dotacji na bieżące utrzymanie 

i konserwację urządzeń wodnych 

zaliczanych do urządzeń 

melioracji szczegółowych (rowy, 

drenowania), w tym warunków 

ubiegania się o dofinansowanie. 

Uchwała została podjęta z uwagi 

na przyjęcie nowej ustawy Prawo 
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wodne.  Uchwała jest 

realizowana. 

38. XLIX/298/2018 24.04.2018 r. przyjęcia Regulaminu dofinansowania w 
formie dotacji celowej zadań z zakresu 
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Miedźna 

Uchwałą wprowadzono zasady 

przyznawania właścicielom 

budynków na terenie Gminy 

Miedźna dotacji na zadania 

związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest, w tym 

określono maksymalny poziom 

dofinansowania oraz sposób 

rozliczania przyznanej dotacji. 

Uchwała jest realizowana. 

39. XLIX/299/2018 24.04.2018 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2017-2019 

 Uchwałą dokonano zmiany 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2018 w 
Gminie Miedźna. 
 

40. XLIX/300/2018 24.04.2018 r. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2018 w Gminie Miedźna 

 Uchwałą dokonano zmiany 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2018 w 
Gminie Miedźna. 

41. XLIX/301/2018 24.04.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 - 
2026 

 Uchwała zrealizowana. 

42. XLIX/302/2018 24.04.2018 r. określenia zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy na realizację 
Programu ograniczenia niskiej emisji dla 
Gminy Miedźna 

 Uchwałą wprowadzono zasady 

przyznawania właścicielom 

budynków mieszkalnych z terenu 

Gminy Miedźna dotacji na 

zadania związane z wymianą 

źródeł ciepła, w tym określono 

maksymalny poziom 

dofinansowania oraz sposób 

rozliczania przyznanej dotacji. 

Uchwała jest realizowana. 

43. L/303/2018 29.05.2018 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy Miedźna za 2017 rok 

 Uchwałą zatwierdzono 
sprawozdanie finansowe gminy 
Miedźna za rok 2017 wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy Miedźna za rok 
2017. 
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44. L/304/2018 29.05.2018 r. udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna 
absolutorium za 2017 rok 

 Uchwałą udzielono Wójtowi 
Gminy absolutorium za 2017 r. 

45. L/305/2018 29.05.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 - 
2026 

 Uchwała zrealizowana. 

46. L/306/2018 29.05.2018 r. zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 
2018 

Uchwała została zrealizowana. 

47. L/307/2018 29.05.2018 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Pszczyńskiemu 

 Uchwałą udzielono Powiatowi 
Pszczyńskiemu pomocy 
finansowej w roku 2018 w 
wysokości 76 020,00 zł z 
przeznaczeniem na realizację 
zadania inwestycyjnego pn: 
"Kompleksowa modernizacja 
windy znajdującej się w budynku 
ZLZ ul. Poprzeczna 1”. 
Uchwała zrealizowana. 

48. L/308/2018 29.05.2018 r. zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 
do Uchwały Nr XXXV/195/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 marca 2017 r. w 
sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 
r. 

Uchwałą wprowadzono zmiany 
do istniejącej w okresie od 1 
września 2017 r. do 31 sierpnia 
2019 r. sieci szkół poprzez 
dodanie ulic do obwodów Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. B. 
Malinowskiego w Woli, Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Woli, Gimnazjum nr 1 im. św. 
Jana Bosko, Gimnazjum nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. 
ks. prof. Józefa Tischnera w Woli. 
Uchwała jest realizowana do 
dnia 31 sierpnia 2019 r. 

49. L/309/2018 29.05.2018 r. określenia rodzaju dodatkowych usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, sposobie ich świadczenia oraz 
wysokości cen za te usługi 

 Uchwałą wprowadzono 

szczegółowy zakres świadczenia 

usług w zakresie odbioru 

odpadów zielonych, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

ponad limit określony odrębną 

uchwałą oraz opon z maszyn 

rolniczych. Uchwała jest 

realizowana. 
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50. L/310/2018 29.05.2018 r. szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Miedźna i 
zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Uchwałą wprowadzono zakres 

usług wykonywanych w ramach 

systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi tj. w 

zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

Uchwała jest realizowana. 

51. L/311/2018 29.05.2018 r. regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Miedźna 

Uchwałą wprowadzono 

powszechne zasady dotyczące 

pozbywania się stałych odpadów 

komunalnych, nieczystości 

ciekłych, obowiązków osób 

utrzymujących zwierzęta 

domowe i wymagań odnośnie 

utrzymywania zwierząt 

gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji 

rolniczej. Uchwała jest 

realizowana. 

52. L/312/2018 29.05.2018 r. powołania przewodniczącego doraźnej 
Komisji Statutowej 

 Uchwała powołano 
przewodniczącego doraźnej 
Komisji Statutowej. 

. 

53. LI/313/2018 28.06.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 - 
2026 

 Uchwała zrealizowana. 

54. LI/314/2018 28.06.2018 r. zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 
2018 

Uchwała została zrealizowana. 

55. LI/315/2018 28.06.2018 r. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania na terenie Gminy 
Miedźna miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych 

Uchwałą zmniejszona została 
liczba punktów sprzedaży (a tym 
samym zezwoleń) napojów 
alkoholowych w miejscu 
sprzedaży z 25 na 20 
(gastronomia), uchwałą 
wykonano cel ustawy oraz 
postanowienia określone w 
gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Uchwała została 
zrealizowana. 
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56. LI/316/2018 28.06.2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 
do Porozumienia Międzygminnego Nr OR-
o.031.2.2018.VIII z dnia 1 marca 2018 r. w 
zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Uchwałą Rada Gminy wyraziła 

zgodę na zawarcie aneksu do 

Porozumienia Międzygminnego 

w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego, który dotyczył 

sposobu rozliczania otrzymanych 

środków na organizację 

lokalnego transportu 

zbiorowego. Uchwałę 

zrealizowano.  

57. LI/317/2018 28.06.2018 r. przekazania przez Gminę Miedźna zadań z 
zakresu organizowania publicznego 
transportu zbiorowego w gminnych 
przewozach pasażerskich 

 Uchwała Rada Gminy wyraziła 

zgodę na przekazanie 

Górnośląsko – Zagłębiowskiej 

Metropolii zadania z zakresu 

organizowania publicznego 

transportu zbiorowego w 

gminnych przewozach 

pasażerskich wykonywanych na 

obszarze Gminy Miedźna i na 

zawarcie stosownego 

porozumienia. Uchwałę 

zrealizowano. 

58. LI/318/2018 28.06.2018 r. wstępnej lokalizacji przystanku 
komunikacyjnego w ciągu drogi 
powiatowej 4137S, ul. Pszczyńska w 
miejscowości Wola. 

 Uchwała wskazuje wstępną 

lokalizację przystanku 

komunikacyjnego w 

miejscowości Wola. Uchwałą 

została przekazana do 

Powiatowego Zarządu Dróg w 

Pszczynie celem realizacji. 

Wnioskowany do utworzenia 

przystanek powstał w 

wyznaczonym miejscu. 

59. LI/319/2018 28.06.2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 
lat umowy dotyczącej dzierżawy na cele 
rolne nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Miedźna, 
oraz odstąpienia od przetargowego trybu 
zawarcia umowy. 

 Uchwałą wyrażono się zgodę na 
zawarcie na okres 5 lat umowy 
dotyczącej dzierżawy na cele 
rolne nieruchomości 
gruntowych stanowiących 
własność Gminy Miedźna, 
położonych w Woli, o łącznej 
powierzchni do dzierżawy 
2,2091 ha, oraz odstąpienia od 
przetargowego trybu zawarcia 
umowy. 
Uchwała zrealizowana. 
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60. LI/320/2018 28.06.2018 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Miedźnej na lata 2018 – 2020 
 

 Uchwałą przyjęto Gminny 
Program Wspierania Rodziny. 

61. LI/321/2018 28.06.2018 r. przystąpienia do porozumienia pomiędzy 
Gminą Miedźna a Gminą Miasta Tychy 
dotyczącego zasad prowadzenia 
nauczania religii Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w punkcie katechetycznym 
prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-
Augsburską św. ap. Piotra i Pawła w 
Tychach 
 

Uchwała została zrealizowana. 
Porozumienie zostało podpisane 
i Gmina Miedźna dokonała 
Gminie Miasto Tychy refundacji 
kosztów prowadzenia religii 
Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego.  

 

62. LI/322/2018 28.06.2018 r. przystąpienia do porozumienia pomiędzy 
Gminą Miedźna a Gminą Miasta Tychy 
dotyczącego zasad prowadzenia 
nauczania religii Kościoła 
Zielonoświątkowego, Zbór w Tychach. 

Uchwała została zrealizowana. 
Porozumienie zostało podpisane 
i Gmina Miedźna dokonała 
Gminie Miasto Tychy refundacji 
kosztów prowadzenia religii 
Kościoła Zielonoświątkowego. 
 

63. LI/323/2018 28.06.2018 r. zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 
XXXVII/208/2017 Rady Gminy Miedźna z 
dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad 
przyznawania stypendiów Wójta Gminy 
Miedźna dla uzdolnionych uczniów i 
studentów 

Niniejszą uchwałą został 
zmieniony załącznik do uchwały, 
tj. wniosek o przyznanie 
stypendium Wójta Gminy 
Miedźna dla uzdolnionych 
uczniów i studentów. Zmiany 
polegały wyłącznie na 
dostosowanie jego treści do 
obowiązujących przepisów w 
zakresie ochrony danych 
osobowych. Uchwała jest 
realizowana. 
 

64. LI/324/2018 28.06.2018 r. zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycieli, którym 
powierzono stanowisko kierownicze, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Miedźna 

Niniejszą uchwałą Dyrektor 
Gminnego Przedszkola 
Publicznego im. J. Brzechwy w 
Górze oraz Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. prof. Z. 
Religi zostali zwolnieni z 
obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycieli w 
roku szkolnym 2019/2020 r. 
Uchwała jest realizowana. 
 
 
 
 
 
 



117 

                          GMINA MIEDŹNA   

65. LII/325/2018 07.08.2018 r. przekazania do zaopiniowania przez organ 
regulacyjny projektu "Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Miedźna" 

Uchwałą przekazano do 

zaopiniowania projekt 

Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Miedźna do 

Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie 

Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

Podjęcie uchwały w tym temacie 

było wypełnieniem ustawowego 

obowiązku nałożonego na Radę 

Gminy. W listopadzie 2018 roku. 

Organ regulacyjny przekazał 

opinię w przedmiotowej 

sprawie.  

 

66. LII/326/2018 07.08.2018 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach skargi 
Prokuratora Rejonowego w Pszczynie 
wraz z odpowiedzią na skargę 

 Uchwałą przekazana skargę 

Prokuratora Rejonowego w 

Pszczynie w zakresie podjętej w 

2004 roku uchwały przyjmującej 

Regulamin dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Miedźna. 

Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gliwicach 

uchylił w części zapisy 

przedmiotowej uchwały. 

 

67. LIII/327/2018 04.09.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 – 
2026 
 

Uchwała została zrealizowana. 

68. LIII/328/2018 04.09.2018 r. zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017r. w 
sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 
2018 
 
 
 
 
 
 

Uchwała została zrealizowana. 
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69. LIII/329/2018 04.09.2018 r. wyrażenia zgody na kontynuację na okres 
5 lat z przeznaczeniem na cele rolne 
dwóch umów dzierżawy oraz odstąpienia 
od przetargowego trybu ich zawarcia. 

uchwałą wyrażono zgodę na 
kontynuację dzierżawy na okres 
5 lat z przeznaczeniem na cele 
rolne następujących umów: nr 
GKM.6845.6.2012, nr 
GKM.6845.9.2012, oraz 
odstąpienia od przetargowego 
trybu ich zawarcia. 
Uchwała została zrealizowana. 

 

70. LIII/330/2018 04.09.2018 r. udzielenia dotacji w 2018 r. na prace 
konserwatorskie przy obiekcie 
zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków 

Uchwałą przyjęto wysokość 

dotacji oraz określono 

beneficjenta i zakres prac 

prowadzonych w ramach opieki 

nad zbytkiem. Uchwałę 

zrealizowano. 

71. LIII/331/2018 04.09.2018 r. przystąpienia Gminy Miedźna do realizacji 
projektu pt. „Przygoda z nauką” 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

 Uchwałą Gmina Miedźna 
przystąpiła do realizacji projektu 
„Przygoda z nauką”, który jest 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie: 
11.1.4. Poprawa efektywności 
kształcenia ogólnego – konkurs. 
Projekt realizowany jest w 
okresie od 1 stycznia 2019 r. do 
31 grudnia 2020 r. i jego celem 
głównym jest poprawa oferty 
edukacyjnej Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli 
oraz Szkoły Podstawowej nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jana Pawła II w Woli, a także 
wyrównanie szans edukacyjnych 
w dostępie do wysokiej jakości 
usług edukacyjnych u uczniów 
tych szkół, w tym uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, poprzez 
wprowadzenie dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych 
odpowiadających na 
zdiagnozowane potrzeby. 
Projekt zakłada także 
doposażenie szkoły w pomoce 
dydaktyczne oraz sprzęt TIK, w 
tym doposażenie pracowni 
matematycznej. Uchwała jest 
realizowana. Realizacja projektu 
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rozpoczęła się w zakładanym 
terminie. 
 

72. LIII/332/2018 04.09.2018 r. przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami Gminy Miedźna 
dotyczących wejścia Gminy Miedźna w 
skład związku metropolitalnego w 
województwie śląskim "Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia" 

 Uchwałą ogłoszono konsultacje 

społeczne w zakresie 

przystąpienia Gminy Miedźna do 

związku metropolitalnego w 

województwie śląskim” 

Górnośląsko – Zagłębiowska 

Metropolia”. W ramach 

konsultacji nie wpłynęły żadne 

wnioski ani opinie w przedmiocie 

sprawy. Uchwałę zrealizowano. 

 
 

73. LIV/333/2018 25.09.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 – 
2026 
 

Uchwała została zrealizowana. 

74. LIV/334/2018 25.09.2018 r. zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 
2018 
 

Uchwała została zrealizowana. 

75. LIV/335/2018 25.09.2018 r. aktualności Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miedźna oraz 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miedźna 

 Uchwałą przyjęto wymóg 
aktualizacji rozbieżności 
pomiędzy dokumentami 
planistycznymi i strategicznymi 
na poziomie lokalnym oraz 
ponadlokalnym w zakresie 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz wymóg 
prowadzenia działań 
planistycznych miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miedźna. 
 

76. LIV/336/2018 25.09.2018 r. wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy 
Miedźna w skład związku 
metropolitarnego w województwie 
śląskim "Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia" 

Uchwała zawiera pozytywną 

opinię w przedmiocie wejścia 

Gminy Miedźna w skład związku 

metropolitalnego w 

województwie śląskim 

"Górnośląsko-Zagłębiowska 

Metropolia". Uchwałę 

zrealizowano. 
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77. LIV/337/2018 25.09.2018 r. nadania Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli 

Uchwałą przyjęto Statut 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Miedźnej z/s w 
Woli. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

78. LIV/338/2018 25.09.2018 r. rozpatrzenia petycji Uchwała została zrealizowana. 
 

79. LIV/339/2018 25.09.2018 r. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 
drzewa z gatunku dąb szypułkowy, 
stanowiącego pomnik przyrody 

 Uchwałą przyjęto zakres, 

warunki oraz termin wykonania 

prac służących poprawie 

kondycji fitosanitarnej pomnika 

przyrody, dębu szypułkowego, 

zlokalizowanego w Miedźnej. 

Uchwała została zrealizowana. 

80. LIV/340/2018 25.09.2018 r. zmiany Uchwały Nr LIII/330/2018 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 4 września 2018 r. 
w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na 
prace konserwatorskie przy obiekcie 
zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków 

 Uchwałą zmieniono zakres prac 

prowadzonych w ramach opieki 

nad zabytkiem, na który miała 

zostać udzielona dotacja z 

budżetu Gminy. Uchwałę 

zrealizowano. 

81. LV/341/2018 16.10.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 - 
2026 

Uchwała została zrealizowana. 

82. LV/342/2018 16.10.2018 r. zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017r. w 
sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 
2018. 

Uchwała została zrealizowana. 

83. LV/343/2018 16.10.2018 r. określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących w roku 
2019 na terenie Gminy Miedźna oraz 
zwolnień w tym podatku. 

Uchwałą określono wysokości 
stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących 
w roku 2019 na terenie Gminy 
Miedźna oraz zwolnień w tym 
podatku. Uchwała jest 
realizowana. 

84. LV/344/2018 16.10.2018 r. określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących 
na terenie Gminy Miedźna w 2019 roku 

Uchwałą określono wysokość 
stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2019. 
Uchwała została realizowana. 

 

85. LV/345/2018 16.10.2018 r. przyjęcia "Programu ograniczania niskiej 
emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-
2020. Aktualizacja i rozszerzenie zakresu 
na lata 2019-2021" 

Uchwałą przyjęto aktualizację 

Programu ograniczania niskiej 

emisji dla Gminy Miedźna, która 

dotyczyła zwiększenia ilości 

modernizacji źródeł ciepła 

przewidzianych do wykonania w 

latach 2019 – 2021 celem 
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poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego. Uchwała jest 

realizowana. 

86. LV/346/2018 16.10.2018 r. uchwalenia Statutu Gminy Miedźna Uchwałę podjęto ze względu na 
zmianę przepisów ustawy o 
samorządzie gminnym. Statut 
jest aktem obowiązującym. 

87. LV/347/2018 16.10.2018 r. zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej 

Uchwałę podjęto ze względu na 
zmianę przepisów ustawy o 
samorządzie gminnym. uchwała 
jest aktem obowiązującym. 

88. I/1/2018 23.11.2018 r. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Miedźna 

Uchwała została zrealizowana. 

89. I/2/2018 23.11.2018 r. wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Gminy Miedźna 

Uchwała została zrealizowana. 

90. I/3/2018 23.11.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie budżetu gminy Miedźna 
na rok 2018 

Uchwała została zrealizowana. 

91. I/4/2018 23.11.2018 r. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Uchwała została zrealizowana. 

92. I/5/2018 23.11.2018 r. przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Miedźna z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 
2019” 

Uchwała została podjęta, jest w 
trakcie realizacji.  

93. I/6/2018 23.11.2018 r. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 
Miedźna a Gminą Pszczyna dotyczącego 
zasad prowadzenia nauczania religii 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 
Rzeczypospolitej Zbór w Pszczynie 

Uchwała została zrealizowana. 
Porozumienie zostało podpisane 
i Gmina Miedźna dokonała 
Gminie Pszczyna refundacji 
kosztów prowadzenia religii 
Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w Rzeczypospolitej 
Polskiej Zbór w Pszczynie. 

94. II/7/2018 29.11.2018 r. ustalenia ilości komisji stałych 
powołanych przez Radę Gminy oraz 
określenia ich nazw 

Uchwałą ustalono działalność 4 
komisji Rady Gminy Miedźna. 
Uchwała została zrealizowana. 

95. II/8/2018 29.11.2018 r. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Miedźna 

Uchwałą powołano Komisję 
Rewizyjną Rady Gminy Miedźna 
Uchwała została zrealizowana.  

96. II/9/2018 29.11.2018 r. powołania Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Gminy Miedźna 

Uchwałą powołano Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Miedźna 
Uchwała została zrealizowana. 

97. II/10/2018 29.11.2018 r. powołania Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady 
Gminy Miedźna 

Uchwałą powołano Komisję 
Rozwoju Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów Rady Gminy 
Miedźna 
Uchwała została zrealizowana. 
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98. II/11/2018 29.11.2018 r. powołania Komisji Kultury, Sportu i 
Młodzieży Rady Gminy Miedźna 

Uchwałą powołano Komisję 
Kultury, Sportu i Młodzieży Rady 
Gminy Miedźna 
Uchwała została zrealizowana. 

99. II/12/2018 29.11.2018 r. powołania Komisji Samorządu, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy Miedźna 

Uchwałą powołano Komisję 
Samorządu, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy 
Miedźna. 
Uchwała została zrealizowana. 

 

100. II/13/2018 29.11.2018 r. powołania Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Rady Gminy Miedźna 

Uchwałą powołano Komisję 
Oświaty i Spraw Społecznych 
Rady Gminy Miedźna Uchwała 
została zrealizowana. 

101. II/14/2018 29.11.2018 r. zmiany uchwały numer II/10/2018 z dnia 
29.11.2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu 
i Finansów Rady Gminy Miedźna 

Uchwałą zmieniono skład 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów Rady Gminy 
Miedźna 
Uchwała została zrealizowana. 

102. III/15/2018 28.12.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 - 
2026 

Uchwała została zrealizowana.  

103. III/16/2018 28.12.2018 r. zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 
2018 

Uchwała została zrealizowana. 

104. III/17/2018 28.12.2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miedźna na lata 2019 - 2026 

Uchwała została przyjęta do 
realizacji. 

105. III/18/2018 28.12.2018 r. budżetu gminy Miedźna na rok 2019 Uchwałą przyjęto budżet na rok 
2019, jest w trakcie realizacji. 

106. III/19/2018 28.12.2018 r. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Uchwałą zaciągnięto pożyczkę w 
wysokości 631 000,00 złotych z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu 
wynikającego z realizacji zadania 
pn.: "Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla Gminy 
Miedźna". Uchwała 
zrealizowana. 

107. III/20/2018 28.12.2018 r. rezygnacji Gminy Miedźna z członkostwa 
w Konwencie Gmin i Powiatów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
współpracujących z samorządami 
Republiki Ukrainy. 
 

Uchwałą złożono rezygnację 
Gminy Miedźna z członkostwa w 
Konwencie Gmin i Powiatów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
współpracujących z 
samorządami Republiki Ukrainy. 
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Uchwała została zrealizowana. 

108. III/21/2018 28.12.2018 r. uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019 w Gminie 
Miedźna 

Uchwałą przyjęto Gminny 
Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019 w 
Gminie Miedźna. Uchwała 
została zrealizowana. 

109. III/22/2018 28.12.2018 r. określenia zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia udzielone w formie posiłku i 
świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym 
programem "Posiłek w szkole i w domu" 
na lata 2019-2023 

 Uchwałą zmieniono dochód 
osoby samotnie gospodarującej, 
dochód osoby w rodzinie lub 
dochód rodziny, który nie 
przekracza wysokości 150% 
kryterium dochodowego, 
określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. 

110. III/23/2018 28.12.2018 r. podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy 
społecznej przez osoby objęte wieloletnim 
rządowym programem "Posiłek w szkole i 
w domu" na lata 2019-2023 
 

Uchwałą podwyższono 
kryterium dochodowe, do 150 % 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej w 
celu udzielenia wsparcia w 
formie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności 
osobom i rodzinom 
wymienionym w uchwale Rady 
Ministrów z dnia 15.10.2018 r.  

 

111. III/24/2018 28.12.2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w przedmiocie 
powierzenia Gminie Miedźna realizacji 
zadania publicznego w zakresie objęcia 
mieszkańców Gminy Pszczyna opieką i 
usługami świadczonymi przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
funkcjonujący na terenie Gminy Miedźna 

Uchwałą wyrażono zgodę na 
zawarcie porozumienia w 
sprawie powierzenia Gminie 
Miedźna realizacji zadania 
publicznego w zakresie objęcia 
mieszkańców Gminy Pszczyna 
opieką i usługami świadczonymi 
przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Grzawie. 
Uchwała została zrealizowana. 

112. III/25/2018 28.12.2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w przedmiocie 
powierzenia Gminie Miedźna realizacji 
zadania publicznego w zakresie objęcia 
mieszkańców Gminy Goczałkowice Zdrój 
opieką i usługami świadczonymi przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
funkcjonujący na terenie Gminy Miedźna 

Uchwałą wyrażono zgodę na 
zawarcie porozumienia w 
sprawie powierzenia Gminie 
Miedźna realizacji zadania 
publicznego w zakresie objęcia 
mieszkańców Gminy 
Goczałkowice Zdrój opieką i 
usługami świadczonymi przez 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Grzawie. 
Uchwała została zrealizowana. 
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113. III/26/2018 28.12.2018 r. zmiany Uchwały Nr XX/105/2016 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 01 marca 2016 r. w 
sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz trybu ich 
pobierania 

 Dokonano zmian w Uchwale Nr 
XX/105/2016 Rady Gminy w 
Miedźnej z dnia 01 marca 2016 r. 
Określając koszt 1 godziny usług 
opiekuńczych w wysokości 14,70 
zł. 
Uchwałę zrealizowano 

114. III/27/2018 28.12.2018 r. przystąpienia do porozumienia pomiędzy 
Gminą Miedźna a Gminą Miasta Tychy 
dotyczącego zasad prowadzenia punktu 
katechetycznego nauczania religii 
prowadzonego przez Kościół 
Zielonoświątkowy Zbór w Tychach 

Uchwała została zrealizowana. 
Porozumienie zostało podpisane 
i Gmina Miedźna dokonała 
Gminie Miasto Tychy refundacji 
kosztów prowadzenia religii 
Kościoła Zielonoświątkowego 

115. III/28/2018 28.12.2018 r. uchylenia uchwały nr XLII/244/2017 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 7 listopada 2017 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z cmentarza komunalnego w 
Górze oraz cmentarza komunalnego i 
urządzeń znajdujących się w Woli 

 Uchwałą uchylono uchwałę 

zwykłą w zakresie wysokości 

opłat za korzystanie z cmentarzy 

komunalnych i ich infrastruktury. 

Uchwałę zrealizowano. 

116. III/29/2018 28.12.2018 r. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 
cmentarza komunalnego w Górze oraz 
cmentarza i urządzeń znajdujących się w 
Woli 

 Uchwałą przyjęto stawki opłat 

za korzystanie z cmentarzy 

komunalnych i ich infrastruktury, 

w tym m. in. za udostępnienie 

miejsca na pochówek. Uchwała 

jest realizowana. 

117. III/30/2018 28.12.2018 r. udzielenia pomocy finansowej Miastu 
Bielsko-Biała 

 Udzielono pomocy finansowej 
na rok 2019 Miastu Bielsko-Biała 
w wysokości 15 521,00 zł z 
przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w 
Bielsku-Białej. 

117 uchwał 

 

 
 

W roku 2018 oprócz realizacji uchwał Rady Gminy Wójt wydał 234 zarządzenia jako organ 

gminy oraz 57 zarządzeń jako kierownik urzędu. 
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10.  PODSUMOWANIE 

 

Gmina Miedźna w roku 2018 prowadziła szereg inwestycji, służących mieszkańcom gminy, 

jednocześnie kładąc duży nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Poprawie jakości powietrza 

służą nakłady inwestycyjne w instalację solarną czy panele fotowoltaiczne. W 2018 roku w ramach 

RPO dokonano modernizacji źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym. Zadanie obejmowało 

montaż 205 instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych, których celem było zmniejszenie 

zużycia energii wraz ze spadkiem niskiej emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. W tym samym 

czasie sporządzono kompleksową dokumentację aplikacyjną, niezbędną do złożenia wniosku               

o dotację, na zadanie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej” poprzez zakup i montaż 

ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Dzięki temu u mieszkańców gminy                          

w niedługim czasie mogą pojawić się instalacje OZE.  

Kontekst ekologiczny mają także termomodernizacje obiektów wchodzących w skład 

majątku gminy. Przykładem jest wykonana modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze oraz 

budynku w Grzawie. Zaplanowano również przebudowę zdegradowanego budynku przy ul. 

Wałowej w Woli jako podstawowy aspekt rewitalizacji. W tym celu gmina złożyła wniosek                      

o dofinansowanie zadania w ramach RPO Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz Infrastruktura 

społeczna i zdrowotna, której celem jest modernizacja zniszczonych pod wpływem upływu czasu 

lokali socjalnych oraz przebudowa budynku umożliwiająca adaptację poddasza na nowe 

mieszkania socjalne. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania pozwoli na odtworzenie wartości 

budynku oraz poprawę standardów lokalowych. Gmina pozyskała także dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach którego wybudowano Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

Dużą wagę przywiązywano również do edukacji i działań prospołecznych, czego 

przykładami są m.in. projekty: „Edukacja – wsparcie i rozwój”, „Doświadczam Edukację” czy „Nowy 

wymiar edukacji”, jak również przekazane dotacje na wspieranie organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy. Zrealizowano kolejne projekty w ramach Funduszu Sołeckiego, co 

stanowi zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. 

W roku 2018 Gmina wykonywała dwie duże inwestycje. Pierwsza to hala sportowa dla 

zapaśników, druga to rozbudowa przedszkola w Górze, realizowana w ramach ZIT- Infrastruktura 

wychowania przedszkolnego. Te dwie inwestycje nie przyniosły jednak samorządowi oczekiwanego 
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rezultatu. Pierwsza inwestycja została przekazana do użytkowania Klubowi Zapaśniczemu „Piast”, 

pomimo braku stosownych odbiorów przez służby PSP oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. Korzystanie z tego obiektu zagrażało bezpieczeństwu użytkowników i było 

niezgodne z prawem, w związku z powyższym podjęto decyzję o jej zamknięciu do czasu uzyskania 

stosownych pozwoleń. Druga Inwestycja to rozbudowa przedszkola w Górze, której termin 

zakończenia zaplanowano na dzień 16 sierpnia 2018 r. Inwestycja ta również jest obarczona 

problemem związanym z dopuszczeniem budynku do użytkowania. Barierą jest brak pozytywnych 

odbiorów ze względu na wykonanie niektórych prac niezgodnie z przepisami ochrony 

przeciwpożarowej budynków. Realizując inwestycje gminne musimy kłaść bardzo duży nacisk nie 

tylko na ilość wykonanych zadań, ale przede wszystkim na jakość ich wykonania tak, aby                          

w przyszłości unikać tak trudnych sytuacji. 

Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzone były cząstkowe remonty 

nawierzchni i chodników, rozbudowy parkingów, budowy oświetlenia. Szereg zadań z tego zakresu 

zrealizowany został w ubiegłym roku. Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, 

edukacją, ekologią, zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić 

mieszkańcom ofertę kulturalną.  

W 2018 roku zaplanowano oraz rozpoczęto inwestycje i projekty, które są w trakcie 

realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Jednak wizja zwrotu na rzecz podmiotu 

górniczego kwoty w wysokości około 17 mln złotych może skutecznie zniweczyć nasze plany oraz 

wstrzymać inwestycje.  

Jako samorząd musimy skupić się na stwarzaniu przyjaznych warunków dla rodzin i dalszych 

inwestycjach wpisujących się w wieloaspektowy, zrównoważony rozwój gminy. Będziemy jednak 

działać w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze 

źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Wśród priorytetów 

są projekty twarde – infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne. Działaniom towarzyszy 

kontekst proekologiczny, wagę przywiązujemy do edukowania, oraz szerokiej oferty kulturalnej           

i wszelkich innych wskazanych aspektów, warunkujących harmonijny rozwój gminy. Budujemy 

wizerunek Gminy przyjaznej mieszkańcom, docenianej na zewnątrz, stawianej za wzór np.                     

w pozyskiwaniu funduszy. 

 
 

         Wójt Gminy Miedźna 

     `          Jan Słoninka



  

 


