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1. WSTĘP
Wypełniając przepis art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiam Państwu
Raport o stanie Gminy Miedźna, będący dokumentem informacyjnym przybliżającym naszą gminę,
jej problemy i osiągnięcia w 2019 roku, a także planowane kierunki i zadania realizowane dla jej
rozwoju.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Obligatoryjnym elementem
procesu jest podejście partycypacyjne i obligatoryjna organizacja oraz przeprowadzenie debaty
nad Raportem o stanie Gminy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom
gminy 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 jej opis w danym roku.
Przedstawiony Państwu raport zawiera najważniejsze informacje dotyczące mienia
komunalnego i jego wykorzystania, realizacji budżetu gminy ze wskazaniem najważniejszych źródeł
dochodów/przychodów oraz wykonanych wydatków/rozchodów w 2019 roku. Sporą część raportu
poświęcono zrealizowanym i realizowanym w minionym roku zadaniom, z naciskiem na zadania
inwestycyjne i remontowe. To przecież nasza scheda dla potomnych. Niektóre ze zrealizowanych
zadań udokumentowano dołączonymi do niniejszego opracowania fotografiami.
Od kilku lat realizujemy uchwaloną w roku 2016 przez Radę Gminy Strategię Rozwoju
Gminy. W roku 2019, z wykorzystaniem lewara finansowego jaki stanowią środki zewnętrzne,
a zwłaszcza „unijne”, zrealizowaliśmy, bądź realizowaliśmy różne projekty.
Gmina zachowuje ciągłość działania. Jej bieżące utrzymywanie służy zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców w wymiarze nie tylko materialnym ale także kulturalno-sportowym. Poziom
satysfakcji z zaspokojenia potrzeb determinuje zaś odczuwalną „jakość życia” w gminie. Potrzeby
mieszkańców zaspokajamy planowo, pamiętając jednak o słowach gen. Dwighta Eisenhowera
„plan jest niczym, planowanie - wszystkim”. Jesteśmy więc elastyczni, poświęcając tej zasadzie
wiele wysiłków w urzędzie gminy, jego jednostkach organizacyjnych, instytucjach kultury i zależnej
spółce. Mamy świadomość, że dokonana w niniejszym raporcie ocena jednego z niemal 30 już lat
samorządności w Polsce, rzuca jedynie promyk światła na czas w historii naszej gminy. Jednakże
rok ten - jak i lata poprzednie - był czasem realizacji Uchwały Rady Gminy Miedźna z 2016 roku,
przyjmującej plan - Strategię Rozwoju Gminy obowiązującej do roku 2023 wraz z misją Gminy
Miedźna: „Dążenie do spójnego i zrównoważonego rozwoju gminy w obszarze społecznym,
gospodarczym i przestrzennym, dzięki efektywnemu wykorzystywaniu posiadanych zasobów oraz
szans płynących z otoczenia zewnętrznego, w oparciu o ścisłą współpracę wszystkich
zainteresowanych partnerów społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych”.
Wykonanie tego planu wymaga działania „wspólnie i w porozumieniu” wielu osób
uczestniczących w zarządzanym przeze mnie procesie: od ścisłego kierownictwa Urzędu Gminy
począwszy, przez jego kadrę kierowniczą oraz kadrę kierowniczą gminnych jednostek
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organizacyjnych, instytucji kultury, zależnej od gminy spółki kapitałowej, a na zaangażowanych
w wykonywanie naszych zadań pracownikach samorządowych skończywszy. Każde ogniwo tego
procesu jest ważne. Prezentowany Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych
Gminy:
 finanse Gminy,
 informacja o stanie mienia komunalnego,
 informacja o realizacji polityk, programów i strategii,
 zasobach materialne gminy,
 infrastruktura komunalna,
 ochrona środowiska,
 polityka społeczna,
 oświata,
 kultura i sport,
 realizacja uchwał Rady Gminy.
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 2019.
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 PszczynaMiedźna – 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
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.
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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,
 Zespół Szkół w Woli (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego i Technikum
nr 1),
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich,
Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej),
 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),
 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.
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2.4 DEMOGRAFIA
Na terenie gminy Miedźna mieszka 15 785 osób (stan na 31 grudnia 2019 r). Analizując stan
ludności, daje się zaobserwować utrzymywanie się jej na zbliżonym poziomie w ostatnich latach.
Tabela 1. Liczba mieszkańców

Ludność

Kobiety na 100 mężczyzn

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

15 785

7 819

7 966

101,88

Tabela 2. Liczba mieszkańców w przedziale wiekowym
Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

0-18
19-65
19-60
pow. 65
pow. 60
Ogółem

1 784
5 436
0
599
0
7 819

1 758
0
4 955
0
1 253
7 966

3 542
5 436
4 955
599
1 253
15 785

Tabela 3. Liczba urodzeń i zgonów w 2019 r.

Lp.
1.
2

PŁEĆ
Kobiety
Mężczyźni
OGÓŁEM

URODZENIA

ZGONY

120
110
230

57
74
131
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Tabela 4. Struktura wiekowa ludności

Ludność w kategoriach wiekowych

Lp.

Obręb

Liczba
ludności
ogółem

do 18 lat

osób
1.

2.

3.

4.

1

Frydek

1318

316

2

Gilowice

1610

353

3

Góra

3117

4

Grzawa

5
6

18-40 lat

%
5.

osób

41-54 lat

%

osób

55-65 lat

%

osób

powyżej 65 lat

%

osób

%

w wieku
produkcyjnym 18 do
65 lat
osób

%

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

485

36.80

239

18.13

178

13.51

100

7.59

902

68.44

21.93

540

33.54

292

18.14

276

17.14

149

9.25

1108

68.82

733

23.52

1020

32.72

597

19.15

415

13.32

352

11.29

2032

65.19

483

105

21.74

144

29.81

98

20.29

64

13.25

72

14.91

306

63.35

Miedźna

1735

404

23.29

603

34.76

275

15.85

260

14.98

193

11.12

1138

65.59

Wola

7522

1445

19.22

2790

37.11

1205

16.03

1560

20.70

522

6.94

5551

73.84

Gmina ogółem:

15785

3356

21.27

5582

35.37

2706

17.15

2753

17.42

1388

8.79

11037

69.94

23,97
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3. INFORMACJE FINANSOWE
3.1 STAN FINANSÓW GMINY NA KONIEC 2019 r.
Informacja dotycząca finansów Gminy Miedźna sporządzona została w oparciu
o sprawozdania budżetowe i finansowe.
Podstawowymi dochodami budżetu są dochody własne, subwencje ogólne, dotacje
celowe. Ale mogą też nimi być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych
przepisach.
Szczegółowe określenie źródeł dochodów gminy, zasady ich ustalania i gromadzenia
oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa
określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów budżetu
Gminy na koniec 2019 r. po dokonanych w trakcie roku zmianach, ustalony na kwotę
83 245 389 zł został zrealizowany w wysokości 82 038 351 zł, tj. w 98,6 %. Udział dochodów
własnych w dochodach ogółem wyniósł 39,3 %, tj. 32 258 087 zł.
Wydatki budżetu są odzwierciedleniem działalności Gminy, w wielkościach
poszczególnych rodzajów wydatków znajdują swoje odbicie kierunki i zakres zadań
realizowanych przez Gminę.
Znaczącą pozycję budżetu bieżącego stanowią wydatki na finansowanie edukacji,
pomocy społecznej i rodziny, dalej zaś wydatki komunalne (obejmujące wydatki związane
z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami komunalnymi, bieżącym utrzymaniem
budynków komunalnych, czystością i porządkiem w Gminie, eksploatacją i oświetleniem
dróg), wydatki na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej
i sportu. Planowane na koniec 2019 r. wydatki, po dokonanych w trakcie roku zmianach na
kwotę 84 261 573 zł zostały zrealizowane w wysokości 78 008 821 zł, co stanowi 92,6 %
planu. W wydatkach ogółem 7,6 % stanowiły wydatki majątkowe, tj. w kwocie 5 945 733 zł.
Na przychody budżetu Gminy roku 2019 w ogólnej kwocie 8 531 078 zł składają się
m.in.:
 środki o charakterze zwrotnym, w tym:
- z zaciągniętego kredytu komercyjnego - 1 000 000 zł,
- z pożyczki z WFOŚiGW - 567 924 zł,
 środki pochodzące z rozliczeń kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych
w latach poprzednich - 6 963 154 zł, z tego kwotę 2 476 112 zł przeznaczono na spłatę
zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.
Rozchody budżetu w wysokości 2 476 112 zł stanowią spłaty zaciągniętych
zobowiązań finansowych w latach poprzednich, w tym z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej
w WFOŚiGW w Katowicach, (z uwzględnieniem warunkowego umorzenia na kwotę 33 657
10
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zł) - 83 041 zł, spłaty zaciągniętych kredytów - 1 743 071 zł, wykupu obligacji serii D14
w wysokości 650 000 zł.
Tabela 5. Pozycje budżetu per capita
Wykonanie budżetu

[zł]

Per capita

[zł]

Dochody

82 038 351

5 267

Wydatki

78 008 821

5 008

Wynik budżetu (nadwyżka)

4 029 530

Przychody

8 531 078

Finansowanie zewnętrzne

1 567 924

Rozchody

2 476 112

Wynik finansowy budżetu jest dodatni. Różnica między osiągniętymi dochodami,
a zrealizowanymi wydatkami na koniec 2019 stanowi nadwyżkę budżetu na kwotę
4 029 530 zł. Taki poziom wykonania budżetu skutkuje tym, że po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za rok 2019 skumulowany wynik budżetu będzie dodatni
i będzie wynosił 3 143 582,27 zł. Skumulowany wynik finansowy w latach przyszłych będzie
uzależniony od wykonania budżetów poszczególnych lat.

3.2 WYKONANIE BUDŻETU GMINY
Dochody budżetu Gminy na koniec 2019 r. zostały wykonane na poziomie 82 038 351 zł,
tj. w 98,6 %.
Dochody bieżące stanowiły kwotę 78 584 946 zł, tj. 95,8 % dochodów wykonanych ogółem.
Ważną część zrealizowanych dochodów stanowią wpływy z tytułu:
•
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 16 627 051 zł,
•
subwencji oświatowej w kwocie 19 969 993 zł,
•
podatku od nieruchomości w kwocie 7 178 054 zł,
co łącznie stanowi 55,7 % dochodów bieżących.
Dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 3 453 405 zł, tj. 4,2 % dochodów
wykonanych ogółem, z tego:
•
dotacje i środki otrzymane na inwestycje to kwota 495 604 zł,
•
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich to kwota 2 402 781 zł,
•
dochody ze sprzedaży majątku to kwota 448 871 zł,
•
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności to kwota 106 149 zł.
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Tabela 6. Wykonanie dochodów budżetu gminy 2019 roku (wg ważniejszych źródeł)
lp.

Wyszczególnienie
Ogółem (I+II) z tego:

I

Dochody bieżące (1+2+3+4+5+6), z tego:
dotacje i środki na finansowane wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie 2019
[zł]
82 038 351
78 584 946
1 287 900

1

Wpływy z podatków:
• wpływy z podatków lokalnych
• w tym wpływ z podatku od nieruchomości
• wpływy z podatków Urzędów Skarbowych

8 300 617
7 654 124
7 178 054
646 493

2

Wpływy z opłat w tym:
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
• wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• pozostałe wpływy

3 781 939
347 428
2 365 997
1 068 514

Wpływy z mienia gminy w tym:
• wpływy uzyskane z najmu komunalnych lokali
mieszkalnych i użytkowych
• wpływy z pozostałych dochodów
Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu
państwa
w tym:
• wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
(38,08%)
• wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
(6,71%)
Wpływy z subwencji ogólnej, w tym:
• wpływy części oświatowej
• wpływy części wyrównawczej
• wpływy środków na uzupełnienie dochodów gmin
• wpływy części równoważącej

1 310 662

3

4

5

279 441
1 031 221
16 772 118
16 627 051
145 067
22 608 652
19 969 993
2 409 705
190 865
38 089

6

Wpływy z pozostałych dochodów, w tym:
• dotacje celowe z budżetu z państwa, środki europejskie
I budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych,
• wpływy innych dochodów

II

Dochody majątkowe (1+2), z tego:

3 453 405
2 898 385

1

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wpływy z pozostałych
dochodów w tym:
• dotacje z środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków europejskich
• środki z WFOŚ i GW
• wpływy z pozostałych dotacji
Dochody z sprzedaży majątku, wpływy gminy z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

25 810 958
24 164 426
1 646 532

2 402 781
220 000
275 604
555 020
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Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem

Dotacje

Subwencje

Udział w PIT i CIT

Podatki

Opłaty

Pozostałe dochody

Wpływy z mienia

3.3 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Wykonanie wydatków budżetu Gminy na koniec 2019 r. ukształtowało się na poziomie
78 008 821 zł, co stanowi 92,6 % planu po zmianach.
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Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem
Edukacja

Pomoc społeczna i rodzina

Wydatki majątkowe

Wydatki komunalne

Pozostałe

Wydatki bieżące stanowiły 92,4 % wydatków ogółem i wyniosły 72 063 088 zł.
Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2019 r. (w układzie realizowanych zadań
z uwzględnieniem struktury)
lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie 2019
[zł]

Wydatki ogółem (I+II)
I
1

2

78 008 821

Wydatki bieżące (1+2+3)
Wydatki komunalne, w tym:
gospodarka odpadami
eksploatacja dróg i oświetlenie ulic
gospodarka mieszkaniowa, w tym gruntami i nieruchomościami
pozostała działalność

•
•
•
•

Wydatki administracyjne
• funkcjonowanie Urzędu Gminy, Rady Gminy i obsługa sołtysów
• promocja gminy
• funkcjonowanie Zespołu Oświaty i Wychowania
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy, w tym:
turystyka i kultura fizyczna

•

72 063 088
5 813 868
2 756 964
1 211 247
464 886
1 380 771
5 351 799
4 390 031
47 246
914 522
60 897 421
3 056 883
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•

3

•
•
•
•
•

II

oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
ochrona zdrowia
pomoc społeczna i rodzina
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
obsługa długu publicznego
pozostałe zadania i wydatki oraz rozliczenia

31 096 549
320 221
23 658 434
2 188 134
178 343
398 857

Wydatki majątkowe

5 945 733

Inwestycje

5 835 233

Wniesienie wkładów do spółki gminnej

110 500

Najwięcej rodzajowo wydatków przeznaczono na: oświatę i wychowanie wraz
z edukacyjną opieką wychowawczą - 31 096 549 zł, pomoc społeczną i rodzinę - 23 658 434 zł
oraz wydatki komunalne - 5 813 868 zł.
Wykres 3. Zakres finansowania wydatków oświatowych przez budżet państwa

Subwencja oświatowa wraz z dotacjami i środkami na oświatę kształtowała się na
poziomie 22 070 078 zł. Jednocześnie wydatki na finansowanie szkół, przedszkoli, zespołów
szkolno-przedszkolnych oraz pozostałych jednostek oświatowych wyniosły 31 096 549 zł,
w związku z czym w 2019 roku subwencja wraz z dotacjami i pozostałymi środkami na oświatę
w 71,0 % sfinansowała wydatki oświatowe, a kwota 9 026 471 zł została pokryta przez gminę.
Z budżetu gminy udzielano dotacji podmiotowych i celowych na łączną kwotę 4 830 164 zł.
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Tabela 8. Struktura udzielonych dotacji w 2019 roku
Dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku
 dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury,
 dotacje na realizacje obowiązkowych zadań gminy ( w zakresie transportu
i oświaty),
 dotacje na realizację zadań publicznych przekazane dla stowarzyszeń,
 dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie na zakup sprzętu medycznego,
 dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie,
 dotacje dla mieszkańców Gminy na zakup urządzeń grzewczych w ramach
Programu Niskiej Emisji oraz na utylizację azbestu,
 dotacja na Fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu dla KPP w Pszczynie,
 dotacja dla spółek wodnych.

[zł]
2 180 293
366 650
322 903
100 000
929 526
843 146
30 000
57 646
4 830 164

Wydatki majątkowe stanowiły 7,6 % wydatków ogółem i wyniosły 5 945 733 zł.
W ramach wydatków majątkowych sfinansowano koszty prowadzonych inwestycji
i zakupów inwestycyjnych na kwotę 5 835 233 zł oraz koszty wniesienia wkładów do spółki
gminnej w kwocie 110 500 zł.
Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:
 roczne zadania inwestycyjne rozpoczęte i zakończone w roku 2019 - 2 922 683 zł,
 zadania inwestycyjne ujęte w WPF, stanowiące wydatki roku 2019 - 2 912 550 zł.
Nadwyżka operacyjna brutto, która obrazuje sytuację finansową Gminy Miedźna, jej
zdolność do spłaty zobowiązań oraz możliwość samodzielnego finansowania inwestycji
w 2019 roku wyniosła 6 521 858 zł.
Nadwyżkę operacyjną brutto budżetu stanowi dodatnia różnica pomiędzy
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Pomniejszenie wyniku operacyjnego
o realizowane wydatki na obsługę zadłużenia i spłaty rat kapitałowych stanowi nadwyżkę
operacyjną netto, która w 2019 roku wyniosła 3 867 403 zł.
Nadwyżka operacyjna netto jest kategorią, która określa, jaka część dochodów
bieżących pozostaje do dyspozycji organów tych jednostek, po sfinansowaniu
obligatoryjnych wydatków bieżących, w tym spłat i obsługi zadłużenia z lat ubiegłych.
Tabela 9. Nadwyżka operacyjna w 2019 roku
Wyszczególnienie

[zł]

Dochody bieżące

78 584 946

Wydatki bieżące

72 063 088

Nadwyżka operacyjna brutto

6 521 858

Wydatki na obsługę zadłużenia i spłaty rat kapitałowych

2 654 455

Nadwyżka operacyjna netto

3 867 403
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3.4 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym Gminy, zawiera
informacje o planowanych wartościach dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów
jej budżetu. Prognoza ta zawiera również wykaz przedsięwzięć, których realizacja przekracza
rok budżetowy.
Zgodnie z informacjami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miedźna w 2019 roku:
1. dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 2 476 112 zł,
2. na obsługę długu publicznego przeznaczono kwotę 178 343 zł,
3. ustalono prognozę limitu zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
z uwzględnieniem indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla naszej Gminy.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna zawiera projekcję możliwości spłaty
zadłużenia do roku 2027, tj. do roku obowiązywania prognozy finansowej. Dług Gminy na
koniec roku 2019 wynosił 7 099 371 zł. W stosunku do roku 2018 zmniejszył się o kwotę
912 540,05 zł.

3.5 INFORMACJE POZOSTAŁE
W 2019 roku prowadzonych było 12 767 postępowań dotyczących wymiaru podatków
i opłat. Zakończono 12 763 , natomiast w trakcie realizacji są 4 postępowania. Mowa tu
przede wszystkim o trwającym od roku 2016 postępowaniu dotyczącym sposobu
zarachowania nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1994-1995, co w konsekwencji
może mieć wpływ na wypłatę oprocentowania dla podatnika na kwotę ok. 10,3 mln zł
(wyliczenie na dzień 31.12.2019 r.).
Gmina Miedźna do dnia dzisiejszego nie uzyskała decyzji nakazującej zwrot
oprocentowania za lata 1994-1995. W ramach dalej toczącego się postępowania w sierpniu
2019 roku został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie stwierdzenia
nieistnienia następstwa prawnego dla kolejnego podatnika. W stosunku do należnego
oprocentowania nadpłaty za rok 1996 podatnik do dnia dzisiejszego nie złożył wniosku o zwrot
oprocentowania. Przyjmuje się jednak, że wniosek ten zostanie złożony w określonym
terminie, a skutkiem tego być może być zwrot oprocentowania na kwotę dodatkowo ok. 7,8
mln zł (wyliczenie na dzień 31.12.2019 r., brak decyzji nakazującej zwrot oprocentowania).
Ponadto toczą się inne postępowania, mogące mieć również wpływ na dochody
Gminy, w tym m.in.:
 w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 rok na kwotę
145 618,00 zł,
 w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 rok na kwotę
48 540,00 zł.
Jest to o tyle ważne, że wynik tych postępowań, mogący skutkować zwrotem podatnikom
nadpłat podatków i oprocentowania znacznej wartości, może doprowadzić do zachwiania
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dyscypliny finansów naszej Gminy, a tym samym oddziaływać na jej stabilizację. Stanowić też
to może zagrożenie do spełnienia relacji określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach
publicznych, co w konsekwencji grozi brakiem możliwości uchwalenia budżetu na lata
następne oraz wprowadzeniem układu naprawczego dla Gminy.

3.6 FUNDUSZ SOŁECKI
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz.
301 ze zmianami) ustalono, że wysokość środków stanowiących Fundusz Sołecki na rok 2019
wyniosła 298 060,29 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:









sołectwo Frydek – 38 825,10 zł,
sołectwo Gilowice – 38 825,10 zł,
sołectwo Góra – 38 825,10 zł,
sołectwo Grzawa – 26 284,59 zł,
sołectwo Miedźna – 38 825,10 zł,
sołectwo Wola – 38 825,10 zł,
sołectwo Wola I – 38 825,10 zł,
sołectwo Wola II – 38 825,10 zł.

Tabela 10. Zaplanowane zadania w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2019 r.
Lp.

Sołectwo

Przedsięwzięcie w ramach
funduszu sołeckiego

Plan na
2019 r.

Wykonanie
zadań na
dzień
31.12.2019 r.

1.

Frydek

Zakup strojów dla zespołu
„Swojanie”
Doposażenie placu zabaw
we Frydku przy ul.
Potokowej
Wymiana bramek na boisku
sportowym we Frydku
Montaż 2 punktów
oświetlenia ulicznego na ul.
Dębowej i Nowa Wieś we
Frydku
Zakup sprzętu do działań
ratowniczo – gaśniczych dla
OSP w Gilowicach
Zakup namiotu i warnika

13 000,00

13 000,00

16 825,10

16 800,00

7 000,00

6 999,93

2 000,00

1 900,00

8 000,00

8 000,00

6 000,00

5 766,51

2.

Gilowice

Podsumowanie
wykonanych wydatków
w podziale na sołectwa
31.12.2019 r.

38 699,93

18

GMINA MIEDŹNA

3.

4.

5.

6.

Góra

Grzawa

Miedźna

Wola

Modernizacja oświetlenia
boiska sportowego
Dobudowa 5 sztuk lamp
wraz z zasilaniem w Górze
przy ul. Poznańskiej
Dobudowa 4 sztuk lamp
wraz z zasilaniem w Górze
przy ul. Długiej

24 825,10

24 825,10

14 760,00

14 760,00

10 947,00

10 947,00

Doposażenie placu zabaw w
Górze przy ul. Parkowej
Rozbudowa oświetlenia
ulicznego przy ul.
Zielonkówka
Zakup 3 tablic z mapą
sołectwa Grzawa
Zakup namiotów na
potrzeby sołectwa Grzawa
Poprawa stanu technicznego
gminnych dróg gruntowych,
utwardzonych – ul.
Zielonkówka i ul. Księża
Doposażenie OSP Miedźna

13 118,10

9 768,00

2 000,00

1 476,00

6 000,00

6 000,00

2 000,00

2 000,00

6 784,59

5 412,00

5 000,00

4 999,95

Dofinansowanie Dożynek
Sołeckich
Zakup ozdób świątecznych
na potrzeby sołectwa
Wymiana ogrodzenia przy
Gminnym Przedszkolu
Publicznym im. Marii
Kownackiej w Miedźnej
Zakup termosów
elektrycznych
Doposażenie placu zabaw
przy ul. Leśnej w Miedźnej
Zakup paczek na „Spotkanie
z Mikołajem” dla dzieci z
sołectwa Miedźna
Doposażenie Placu Zabaw i
Gier w Woli przy ul. Szkolnej
w dodatkowe elementy do
zabaw

3 000,00

3 000,00

1 500,00

1 190,00

25 830,00

25 830,00

2 176,61

2 176,61

5 904,00

5 904,00

4 914,49

4 914,00

20 000,00

17 958,00

38 591,61

35 475,00

24 077,95

38 824,61

36 783,09
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7.

Wola I

Doposażenie jednostki OSP
w Woli w niezbędny sprzęt
pożarniczy
Przebudowa drogi w pasie
drogowym ulicy Górniczej w
Woli, polegająca na budowie
chodnika

Doposażenie jednostki
OSP w Woli

8.

Wola II

Doposażenie LKS „Sokół” w
Woli w sprzęt sportowy i
gospodarczy
Doposażenie LKS „Sokół” w
Woli
Przebudowa chodnika na
ulicy Słonecznej
Doposażenie OSP w Woli

18 825,10

18 825,09

29 825,10

29 825,00

4 000,00

4 000,00

5 000,00

4 919,92

4 000,00

3 986,00

30 825,10

30 825,10

38 744,92

38 811,10
4 000,00

4 000,00

W trakcie roku dokonano następujących zmian tj.:
1. Sołectwo Góra - wprowadzono dodatkowe zadanie w związku z zaistniałymi
oszczędnościami
 Doposażenie placu zabaw w Górze przy ul. Parkowej w kwocie 13 118,10 zł
2. Sołectwo Gilowice – dokonano zmiany nazwy zadań
 Zakup pompy do OSP Gilowice na zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych dla
OSP w Gilowicach
 Zakup namiotu i parzalnika na zakup namiotu i warnika
3. Sołectwo Grzawa – środki finansowe z zadania:
a) Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonkówka w kwocie 10 000,00 zł zostały
podzielone następująco:
 Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonkówka w kwocie 2 000,00 zł,
 Doposażenie OSP Miedźna w kwocie 5 000,00 zł
 Dofinansowanie Dożynek Sołeckich w kwocie 3 000,00 zł
b) Zakup 3 tablic z mapą sołectwa Grzawa w kwocie 7 500,00 zł zostały podzielone
następująco:
 Zakup 3 tablic z mapą sołectwa Grzawa w kwocie 6 000,00 zł
 Zakup ozdób świątecznych na potrzeby sołectwa w kwocie 1 500,00 zł
W roku 2019 wykonano zadania na łączną kwotę 290 018 zł, co stanowi 97,3 % 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.
Zasób nieruchomości Gminy Miedźna wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. obejmuje 839
działek o łącznej powierzchni 156,9 ha w tym:





grunty oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 14,1 ha,
grunty oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 9,8 ha,
grunty użyczone o łącznej powierzchni 19,2 ha,
grunty pozostałe o łącznej powierzchni 113,8 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 4,78 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.).
Gmina Miedźna 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 2019 r., na
bieżąco prowadził sprzedaż nieruchomości, oddawał nieruchomości w najem, dzierżawę
(umowy krótko i długo terminowe). Ponadto drogą darowizny przejmowane było prawo
własności do działek drogowych od osób fizycznych.
Darowizna od osób fizycznych:


działka nr 462/68 (część ul. Złote Łany), położona w Górze o powierzchni 0,0070 ha
i wartości 3 500,00 zł.
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Nieodpłatne nabycie drogą komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego:



działka nr 1206/5 (nieruchomość w Woli) o powierzchni 0,0080 ha i wartości 4 000,00 zł;
działka nr 1207/5 (nieruchomość w Woli) o powierzchni 0,0178 ha i wartości 8 900,00 zł;

Sprzedaż nieruchomości:





we Frydku przy ul. Miodowej oznaczonej numerem działki 526/47 o powierzchni 0,1451 ha
za kwotę 73 330,00 zł netto,
kompleks sześciu działek niezabudowanych wraz z drogą dojazdową oznaczonych
numerami 722/16 – 728/16 o łącznej powierzchni 0,5980 ha, położonych we Frydku przy
ul. Myśliwskiej za kwotę 350 000,00 zł netto,
działkę niezabudowaną oznaczoną numerem 1995/91 o powierzchni 0,0063 ha, położoną
w Grzawie przy ulicy Księża za kwotę 4 000,00 zł.

Zamiana działek gminnych za działki osób fizycznych:
działki Gminy Miedźna położone w Woli oznaczone numerami 1914/33, 197/197, 1918/197
o łącznej powierzchni 0,0254 ha, zostały zamienione na działki położone w Woli oznaczone
numerami 1911/33, 1912/33 o łącznej powierzchni 0,0057 ha stanowiące współwłasność osób
fizycznych. Zamiana nastąpiła za dopłatą na rzecz Gminy Miedźna kwoty w wysokości 6 359,00
zł, w związku z różnicą w powierzchni zamienianych działek.
W 2019 r., nie były prowadzone działania związane: z przekazywaniem gruntów
gminnych w wieczyste użytkowanie oraz ze sprzedażą prawa wieczystego użytkowania (brak
wniosków mieszkańców).
Nieruchomości będące w dyspozycji gminy:
Gmina Miedźna posiada grunty o powierzchni 5008 ha ( 50,08 km2) z tego 156,9 ha
powierzchni gruntów tj. 31,32% stanowi własność Gminy Miedźna. Ponadto Gmina Miedźna
jest użytkownikiem wieczystym 8,7 ha gruntów Skarbu Państwa.
Tabela 11. Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2019 r.

Stan gruntów komunalnych
Grunty stanowiące własność Gminy Miedźna
Grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Miedźna
RAZEM
Grunty nabyte w drodze komunalizacji (z mocy prawa i na wniosek)
Grunty nabyte w drodze umów cywilnoprawnych
Grunty nabyte w drodze decyzji administracyjnych
Grunty nabyte w drodze orzeczeń sądowych

pow. ha
156,9 ha
8,7 ha
165,6 ha
139,7 ha
14,0 ha
2,9 ha
0,3 ha
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Tabela 12. Stan zagospodarowania gruntów
Stan zagospodarowania gruntów

Powierzchnia

grunty orne, łąki i pastwiska
stawy i wody
W
tereny zabudowane
tereny budowlane

grunty rolne
rowy
tereny zurbanizowane

23,4
28,2
0,72
34,3
5,9
64,4

tereny komunikacyjne (dr)

Pow. razem (ha)
156,9
51,6
0,72
40,2
64,4

Grunty z zasobu gminy obejmują przede wszystkim:
 grunty rolne,
 grunty pod drogami publicznymi i wewnętrznymi,
 grunty pod budynkami użyteczności publicznej (siedziby organów administracji
publicznej, szkoły, przedszkola, instytucje kultury, obiekty sportu i rekreacji),
 stawy, wody, rowy.
Tabela 13. Trwałe rozdysponowanie gruntów komunalnych
Grunty komunalne
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Spółdzielnia mieszkaniowa

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym
Grunty oddane w trwały zarząd
Grunty w użyczeniu

Pow. ha
0,4708 ha
1,5881 ha
2,7229 ha
14,0749 ha
19,1914 ha

Tabela 14. Nieruchomości oddane w trwały zarząd
Placówka
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława
Hadyny we Frydku

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Grupa O - Grunty
Grupa I - Budynki
Grupa II - Budowle
Grupa II - Budowle – plac zabaw
Grupa VI - Urządzenia techniczne

8 030,00 zł
710 520,32 zł
45 257,36 zł
204 035,56 zł
60 842,07 zł
RAZEM

1 028 685,31 zł
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Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Górze

Zespół Szkół w Woli

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Miedźnej

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Woli

Grupa O - Grunty
Grupa I - Budynki
Grupa II - Budowle
Grupa VI - Urządzenia techniczne
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie gdzie indziej
niesklasyfikowane –
plac zabaw
RAZEM
Grupa 0 - Grunty
Grupa I - Budynki
Grupa II - Budowle
Grupa IV - Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania
Grupa V - Maszyny, urządzenia
i aparaty specjalistyczne
Grupa VI - Urządzenia techniczne
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie gdzie indziej
niesklasyfikowane plac zabaw
RAZEM
Grupa 0 - Grunty
Grupa I - Budynki
Grupa II - Budowle
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne
Grupa VI - Urządzenia techniczne
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie gdzie indziej
niesklasyfikowane plac zabaw
RAZEM
Grupa 0 - Grunty
Grupa I - Budynki
Grupa II - Budowle
Grupa IV - Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania
Grupa VI - Urządzenia techniczne
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie gdzie indziej
niesklasyfikowane plac zabaw
RAZEM

8 412,80 zł
915 150,51 zł
23 283,28 zł
45 152,30 zł
226 671,77 zł

1 218 670,66 zł
864 600,00 zł
3 968 602,33 zł
330 325,69 zł
91 668,09 zł
1 564,10 zł
100 836,94 zł
160 788,85 zł

5 518 386,00 zł
268 381,00 zł
2 903 959,80 zł
1 151 338,57 zł
36 255,81 zł
88 309,33 zł
105 503,05 zł

4 553 747,56 zł
106 290,70 zł
16 347 009,31 zł
1 122 261,72 zł
152 663,51 zł
95 105,99 zł
255 673,14 zł

18 079 004,37 zł
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Gminne Przedszkole
Publiczne nr 2
im. Wandy
Chotomskiej
w Woli

Gminne Przedszkole
nr 3 Publiczne im.
Kubusia Puchatka w
Woli

Gminne Przedszkole
Publiczne „Bajka”
we Frydku

Grupa 0 - Grunty
Grupa I - Budynki
Grupa II - Budowle
Grupa IV - Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania
Grupa VI - Urządzenia techniczne
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie gdzie indziej
niesklasyfikowane plac zabaw
RAZEM
Grupa 0 - Grunty
Grupa I - Budynki
Grupa II - Budowle
Grupa IV - Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania
Grupa VI - Urządzenia techniczne
Grupa VIII -Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie gdzie indziej
niesklasyfikowane plac zabaw
RAZEM
Grupa O - Grunty
Grupa I - Budynki
Grupa II – Budowle
Grupa IV - Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania
RAZEM

Gminne Przedszkole
Publiczne im. Jana
Brzechwy w Górze

Grupa O - Grunty
Grupa I - Budynki
Grupa IV - Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania
Grupa VI - Urządzenia techniczne
Grupa VIII -Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie gdzie indziej
niesklasyfikowane- plac zabaw
RAZEM

234 350,00 zł
603 443,33 zł
85 194,70 zł
68 462,73 zł
78 398,51 zł
48 315,85 zł

1 118 165,12 zł
323 400,00 zł
1 022 911,30 zł
60 547,02 zł
68 601,82 zł
78 684,52 zł
39 376,31 zł

1 593 520,97 zł
3 662,40 zł
320 118,89 zł
37 416,00 zł
12 400,00 zł

373 597,29 zł
2 800,00 zł
2 784 427,40 zł
22 764,05 zł
31 928,93 zł
40 000,00 zł

2 881 920,38 zł
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Liceum
Ogólnokształcące
im. prof. Zbigniewa
Religi w Gilowicach

Zespół Oświaty
i Wychowania w
Miedźnej z s. w Woli

Grupa O - Grunty
Grupa I - Budynki
Grupa I – Budynki- hala sportowa
Grupa II - Budowle
Grupa V - Maszyny, urządzenia
i aparaty specjalistyczne
Grupa VI - Urządzenia techniczne

16 668,00 zł
2 011 187,58 zł
2 677 756,80 zł
365 151,87 zł
8 857,75 zł
121 372,11 zł
RAZEM

5 200 994,11 zł

RAZEM

10 670,87 zł
272 992,43 zł
283 663,30 zł

Grupa O - Grunty
Grupa I – Budynki

RAZEM

41 850 355,07 zł

Tabela 15. Wykorzystanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości stan na 31.12.2019 r.
Rodzaj umowy

Powierzchnia gruntów ha

Dzierżawa gruntów
Dzierżawa budynków
Najem budynków
Użyczenie gruntów
Użyczenie budynków

9,8 ha

Powierzchnia
budynków/lokali (m2)

Uwagi

19,2 ha
301,45 m2

Tabela 16. Zbywanie nieruchomości w 2019 r.
Nieruchomości gruntowe

Liczba działek

Sprzedaż prawa własności gruntów w drodze przetargu
Sprzedaż prawa własności gruntów w drodze
bezprzetargowej
Zbycie nieruchomości w drodze zamiany

7
1

Powierzchnia
(ha)
0,7431 ha
0,0063 ha

3

0,0254 ha

Liczba działek
2
2
1

Powierzchnia (ha)
0,0258 ha
0,0057 ha
0,0070 ha

Tabela 17. Nabycie nieruchomości w 2019 r.
Nabywanie nieruchomości
Grunty nabyte w drodze komunalizacji
Grunty nabyte w drodze umów zamiany
Grunty nabyte w drodze darowizny
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5. INFORMACJA O PRZEBIEGU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2019:
1. Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra

Zadanie realizowane przy Szkole Podstawowej przy ul. Pszczyńskiej 34 w Górze,
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W latach poprzednich przygotowano dokumentację techniczną i złożono wniosek
o dofinansowanie, w lutym 2019 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy.
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie i odbiór robót związanych z przebudową
boiska sportowego na obiekt wielofunkcyjny – boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa,
zabudową piłkochwytów, przebudową skoczni do skoku w dal, zagospodarowaniem
istniejącego terenu z jego przeznaczeniem pod funkcje rekreacyjne, budowę odwodnienia
nawierzchni boiska oraz przebudowa parkingu dla samochodów osobowych z odwodnieniem.
W 2019 roku poniesiono wydatki na:
 roboty budowlane - 611 446,31 zł,
 roboty dodatkowe obejmujące wymianę uszkodzonego fragmentu sieci kanalizacji
deszczowej w obrębie docelowego parkingu oraz wykonanie koryta odwadniającego
część boiska wraz z opaską z kostki betonowej w rejonie ściany zewnętrznej sali
gimnastycznej - 46 649,58 zł,
 opłaty związane z nadzorem autorskim i inwestorskim, oraz opłaty za umieszczenie
w pasie drogowym drogi powiatowej przyłącza kanalizacji - 13 520,02 zł.
Zadanie zrealizowane i rozliczone, całkowity koszt inwestycji – 688 436,41 zł.
Wartość pozyskanego dofinansowania – 231 756,00 zł.
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2. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna
Zadanie realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, okres realizacji 2015-2019 r.
Rozbudowa budynku przedszkola w Górze trwała od roku 2017, planowany termin zakończenia
inwestycji przypadał na sierpień 2018 r. Z uwagi na znaczne opóźnienie w realizacji inwestycji,
następnie zaś brak postępu w realizacji robót budowlanych, w październiku 2018 r. odstąpiono
od realizacji umowy z pierwotnym wykonawcą, przeprowadzono inwentaryzację robót
na budowie i ogłoszono przetarg na wykonawcę dalszej części robót.
W styczniu 2019 roku podpisano umowę z nowym wykonawcą na kwotę 241 709,33 zł
na realizację robót niezrealizowanych przez pierwszego wykonawcę oraz umowę na wykonanie
robót dodatkowych za kwotę 53 699,69 zł.
Równolegle, wraz z prowadzonymi robotami budowlanymi trwały czynności inwentaryzacyjne,
mające na celu rozliczenie kosztów pierwotnej umowy, gdzie kwota rozliczenia wyniosła
119 471,29 zł. W kwietniu 2019 r. podpisano protokół końcowego odbioru robót, jednak uwagi
inspektora Państwowej Straży Pożarnej wymusiły zmianę projektu i pozwolenia na budowę,
a tym samym kolejne dodatkowe roboty na kwotę 129 372,54 zł.
Wykonano również szereg innych czynności, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
placówki, w tym. m.in. zakup i dostawę szafek do szatni na stelażu, inwentaryzację geodezyjną
budynku, aktualizację instrukcji p.poż. oraz uzupełnienie wyposażenia w sprzęt p.poż.,
wymianę wkładu kominowego oraz uruchomienie kotła gazowego.
Decyzja nr 161/2019 z dnia 29.08.2019r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Pszczynie udzielająca pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku Gminnego
Przedszkola Publicznego w Górze stała się ostateczna z dniem 02.09.2019 r. i od 2 września
2019r. przedszkole rozpoczęło swoją działalność opiekuńczą i wychowawczą.
Poniesiono wydatki na:
 roboty budowlane – 544 252,85 zł, w tym roboty dodatkowe – 183 072,23 zł,
 nadzór inwestorski - 5 056,00 zł,
 koszty kierownika budowy na kwotę 35 424,00 zł,
 pozostałe, dodatkowe koszty – 26 274,31 zł.
Całkowity koszt inwestycji – 2 341 744,22 zł, w tym: 611 007,16 zł wydatki 2019 r.
Wartość pozyskanego dofinansowania – 535 495,47 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

29

GMINA MIEDŹNA

30

GMINA MIEDŹNA

3. Remont mostu „Bronisław” w Woli
Ze względu na zły stan techniczny mostu, obiekt został wyłączony w kwietniu 2019 r.
z eksploatacji. W wyniku konieczności przeprowadzenia awaryjnego remontu mostu
podpisano umowę na wykonanie oceny stanu technicznego mostu Bronisław wraz
z określeniem zakresu robót w celu możliwości przywrócenia ruchu na obiekcie do czasu
rozpoczęcia jego przebudowy. Na podstawie określonego zakresu robót przeprowadzono
przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy. Prace remontowe polegały na
wykonaniu nowego pomostu z dwóch warstw bali drewnianych, zawężeniu jezdni na moście
do jednego pasa ruchu i wykonaniu sygnalizacji świetlnej sterującej ruchem. Całkowity koszt
zadania – 451 061,91 zł.
4. Remont w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Górze przy ul. Pszczyńskiej
W ramach bieżącego utrzymania wykonano:
 wymianę posadzek w salach lekcyjnych oraz posadzki korytarza na parterze budynku,
 roboty malarskie w budynku szkoły,
 wymianę stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych,
 wykonano czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy budynku szkoły,
 wykonano zalecenia KP PSP w Pszczynie – wyposażono budynek w wewnętrzną instalację
hydrantową oraz przeniesiono główny wyłącznik prądu na elewację przy wejściu głównym
do budynku szkoły.
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5. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
W latach poprzednich został wybudowany PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w roku
2019 wydatkowano 334 788,23 zł w tym: dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 334 348,23
zł i wykonano tablicę informacyjno-pamiątkową za kwotę 440,00 zł. W ramach wyposażenia
zakupiono: wózek widłowy, wózek ręczny taczkowy, waga paletową, monitoring, pojemniki
do odpadów – 20 szt., kontenery – 11 szt., zestaw do pompowania odpadów ciekłych, wannę
wychwytową z rusztem, palety ładunkowe i do składowania, regały, skrzyniopalety,
wyposażenie punktu napraw, rębak. Zadanie zostało w całości zrealizowane, wykonanie
wydatków na poziomie 75,3% wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych. Całkowite koszty zadania wynoszą 1 083 227,11 zł, w tym
koszty związane z zakupem działki pod lokalizację PSZOK w kwocie 32 478,94 zł, koszty
wykonania dokumentacji technicznej, przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz roboty
budowlane PSZOK w kwocie 715 959,94 zł oraz koszty wyposażenia PSZOK w wysokości
334 788,23 zł. Dofinansowanie zadania wynosi – 719 106,43 zł.
Zadanie w fazie końcowego rozliczenia finansowego kosztów, stopień zaawansowania realizacji
zadania – 100,0 %.
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6. Renowacja parkietów w salach dydaktycznych nr 9, 10, 11 w SP Miedźna
W ramach bieżącego utrzymania wykonano renowację parkietów w salach dydaktycznych nr
9, 10, 11 w SP Miedźna w tym:
 wymianę listew przyściennych,
 uzupełniono ubytki szpary między klepkami,
 wycyklinowano parkiet,
 polakierowano podłogi.
7. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wola
Dokonano zakupu samochodu pożarniczego lekkiego za kwotę 241 930,00 zł. Samochód został
przekazany do użytkowania jednostce w kwietniu 2019 r.
8. Wykonanie parkietu na sali gimnastycznej w SP Miedźna
W ramach zadania dokonano dostawy i montażu podłogi sportowej, nawierzchni sportowej
z parkietu dębowego wraz z listwami przyściennymi, oraz malowania rur instalacji C.O. (rury
na poziomie parkietu wzdłuż sali gimnastycznej) na ogólną kwotę 47 858,82 zł.
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

9. Wymiana ogrodzenia przy Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Marii Kownackiej
w Miedźnej
Dokonano zakupu i montażu ogrodzenia palisadowego o długości 38m i wysokości 1,70 m wraz
z betonową podmurówką, bramą wjazdową oraz furtką. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie
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z planem, w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miedźna. Koszt zadania - 25
830,00 zł.
10. Wykonanie ogrodzenia panelowego w Przedszkole Publiczne w Górze przy ul. Krętej 13
W ramach bieżącego utrzymania wykonano ogrodzenie panelowe przy wejściu głównym,
zamontowano furtkę wejściową w ogrodzeniu zewnętrznym oraz naprawę pompy
w przepompowni wód deszczowych za kwotę: 14 800,00 zł
11. Wydzielenie kotłowni w LO Gilowice
W ramach wydatków wykonano wydzielenie kotłowni w budynku LO Gilowice oraz w budynku
sali gimnastycznej. Zakres rzeczowy zadania obejmował wydzielenie pożarowe pomieszczenia
kotłowni w budynku szkoły oraz salo sportowej, wymianę systemu detekcji gazu, wykonanie
właściwie zabezpieczonych pod względem p-poż przejść przez ściany przewodów instalacyjnych
oraz wykonanie nowych odprowadzeń spalin z kotłów CO do przewodów kominowych
w budynku szkoły. Roboty stanowiły realizację zaleceń KP PSP w Pszczynie.
Wydatkowana kwota: 43 606,00 zł.
12. Dobudowa 5 szt. lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Poznańskiej
Zakres rzeczowy obejmował:
 wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej wymaganej przez podmiot energetyczny,
 dostawę i montaż 5 szt. lamp sodowych 70 W na istniejących słupach wraz z przewodem
o dł. 480 m,
 dostawę i montaż wysięgników i osprzętu słupowego,
 wykonanie niezbędnych pomiarów,
 dokumentację powykonawczą.
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa
Góra. Koszt zadania - 14 760,00 zł.
13. Dobudowa 4 szt. lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Długiej
Zakres rzeczowy obejmował:
 wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej wymaganej przez spółkę energetyczną,
 dostawę i montaż 4 szt. lamp sodowych 70 W na istniejących słupach wraz z przewodem
o dł. 380 m,
 dostawę i montaż wysięgników i osprzętu słupowego,
 wykonanie niezbędnych pomiarów,
 dokumentację powykonawczą.
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa
Góra. Koszt zadania - 10 947,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
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14. Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Gilowicach
Została opracowana dokumentacja techniczna oświetlenia boiska. Wykonano I etap
oświetlenia, tj. montaż 3 słupów z oprawami LED 200 W i kablem zasilającym o dł. 120 m oraz
zasilaniem napowietrznym z budynku gminnego mieszczącego się w Gilowicach przy
ul. Korfantego 70. Zadanie realizowane zgodnie z planem, w ramach środków Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Gilowice. Całkowity koszt zadania – 24 825,10 zł.
15. Montaż 2 punktów oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej i Nowa Wieś we Frydku
Zakres zamówienia obejmował dostawę i montaż 2 szt. lamp na istniejących słupach.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
Frydek. Wydatkowano: 1 900,00 zł
16. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonkówka
Zakres rzeczowy zadania obejmował podłączenie do sieci istniejącej lampy przez ułożenie
przewodu w dwóch przęsłach pomiędzy słupami. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
Grzawa. Wydatkowano: 1 476,00 zł
17. Budowa piłkochwytu przy boiskach w Woli II
Zakres zadania obejmował demontaż istniejących 4 piłkochwytów o wysokości 4m, dostawę
i montaż słupów o profilu okrągłym Ø60, stalowy, ocynkowany w kolorze zielonym w miejscu
istniejących o wysokości 4 m, dostawę i montaż siatki polipropylenowej (oko 100 x 100 mm,
grubość splotu 3 mm), usunięcie gruzu i pozostałości po robotach. Wydatkowano kwotę
21 411,84 zł.
18. Wymiana bramek na boisku sportowym we Frydku
Zakres zadania obejmował demontaż istniejących bramek, dostawę i montaż 2 sztuk bramek
do piłki nożnej 7,32 m x 2,44 m aluminiowa, zakup i montaż siatek dostosowanych do ww.
wymiarów bramki. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Frydek. Wydatkowano:
6 999,93 zł. Przekazano również środki finansowe na zakup bramek do piłki nożnej na boisko
sportowe dla Szkoły Podstawowej we Frydku.
19. Doposażenie placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej
Zakres rzeczowy obejmował dostawę i montaż wiaty o konstrukcji stalowej, ocynkowanej
i malowanej proszkowo o wymiarach 4x4m, osadzonej na stopach fundamentowych wraz
z okrywą dachu składającej się z płyty osb, gontów i opierzenia, oraz podłożem tłuczniowym
wraz z obrzeżami. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem w ramach środków Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Frydek. Całkowity koszt zadania: 16 800,00 zł. Dodatkowo
wygospodarowano środki finansowe na wyłożenie podłoża wiaty kostką brukową.
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20. Doposażenie placu zabaw w Górze przy ul. Parkowej
Dostarczono i zamontowano: huśtawkę typu „ważka”, huśtawkę potrójną z bocianim
gniazdem, koszykiem i płaskim siedziskiem oraz bujak. Zadanie realizowane z Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Góra. Koszt zadania: 9.768,00 zł.
21. Doposażenie placu zabaw przy ulicy Leśnej w Miedźnej
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował:
dostawę i montaż betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka wraz z ławkami. Stół ma
zabezpieczone krawędzie, powierzchnia blatu szlifowana, polerowana oraz zabezpieczona
lakierem. Realizowane z Funduszu Sołeckiego Miedźna. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę
5 904,00 zł brutto.
22. Doposażenie Placu Zabaw i Gier w Woli przy ulicy Szkolnej w dodatkowe elementy do
zabaw
Zakres rzeczowy zadania obejmował dostawę i montaż małego zestawu zabawowego
zawierającego zjeżdżalnię, dostawę i montaż huśtawki 3 osobowej oraz wymianę istniejącej
piaskownicy o wymiarach 3x3 na nową. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 17 958,00 zł.
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23. Naprawy Placów zabaw
Dokonano naprawy zjazdu linowego na placu zabaw we Frydku na kwotę 2 460,00 zł oraz
wymianę belki z siedziskami i huśtawki kubełkowej na placu zabaw w Woli w kwocie 1 168,50
zł. Zrealizowano naprawy za kwotę: 3 628,50 zł brutto.

39

GMINA MIEDŹNA

24. Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012"
Zakres robót obejmował:
 usunięcie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypem,
 wykonanie warstwy wyrównawczej pod nową nawierzchnię z trawy syntetycznej,
 ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej z wypełnieniem granulatem EPDM,
 wykonanie retopingu syntetycznej nawierzchni poliuretanowej na boisku
wielofunkcyjnym, w tym czyszczenie nawierzchni, impregnacja podłoża, wykonanie
dwukrotnego natrysku – kolor ceglasty,
 malowanie linii boisk do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego,
 dostawę i montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu oraz naprawę ogrodzenia,
 wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki,
 roboty porządkowe po przeprowadzonych robotach budowlanych.
Wartość inwestycji 449 891,75 zł.
Uzyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 224 638,37 zł.
Wydatki bieżące
W ramach wydatków bieżących ukończono roboty wg projektu zamiennego
dostosowującego budynek przy ul. Poprzecznej 1 w Woli do wymogów p-poż w tym: nadzór
inwestorski, serwis central wentylacyjnych za łączną kwotę w wysokości 72 016,50 zł. Zadanie
inwestycyjne p. n. „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o halę sportową wraz ze zmianą
sposobu użytkowania części przyziemia na potrzeby hali dla zapaśników doczekało się
właściwego i zgodnego z obowiązującym prawem przekazania na rzecz zapaśników. Gmina
Miedźna w wyniku nieprawidłowości w oddaniu do użytkowania ww. hali musiała zapłacić
kwotę w wysokości 45 000,00 zł w wyniku nałożenia kary przez PINB w Pszczynie z tytułu
nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego – hali dla zapaśników w Woli przy ul.
Poprzecznej 1. Dodatkowo w budynku przy ulicy Poprzecznej 1 w Woli wykonano rozbudowę
automatyki sterującej instalacji CO oraz zamontowano hydrant na kwotę 8 548,50 zł.
Po pożarze, wykonano również remont elewacji w budynku przy ul. Korfantego 70
w Gilowicach wydatkując na ten cel kwotę w wysokości 24 600,00 zł. Po wielu latach oczekiwań
Koło Gospodyń Wiejskich w Gilowicach doczekało się nie tylko pomieszczenia na działalność
statutową ale również wygospodarowano środki na jego remont. Na rok następny
przewidziano jego doposażenie. W ramach wydatków bieżących zakupiono również materiały
niezbędne do przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach zajmowanych przez OSP Góra.
Zakupiono również wyposażenie kuchenne.

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji:
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna
Zadanie wieloletnie, gdzie w latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną
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i kosztorysową oraz przygotowano studium wykonalności i analizy finansowej na ogólna kwotę
243 028,32 zł. Złożono wniosek aplikacyjny w ramach ogłoszonego konkursu o dofinansowanie
zadania ze środków unijnych, jednak z uwagi na konieczność formalnego uzupełnienia
wniosku, a skutkującego znacznym obniżeniem wartości dofinansowania, wniosek wycofano.
Po analizie uwag do wniosku podjęto decyzję o przygotowaniu programu funkcjonalnoużytkowego, którego zakres rzeczowy będzie optymalny, zagwarantuje możliwie wysoki
poziom dofinansowania ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych, a jednocześnie
spełniony zostanie zakres potrzeb prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.
Następnie podjęto decyzję o realizacji zadania zgodnie z przygotowaną dokumentacją
techniczną oraz wnioskowanie o dofinansowanie w ramach programowania unijnego na lata
2021-2027. W związku z powyższym, w roku 2019 roku wydatkowano środki tylko na roboty
rozbiórkowe oraz wycinkę drzew i nasadzenia - 39 870,00 zł oraz środki na sprawowanie
w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego – 1 200,00 zł. Łącznie 41 070,00 zł. Zadanie na
etapie przygotowania do realizacji.
2. Przebudowa ul. Stawowej w Woli
Pierwotnie, na rok 2019, w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
zaplanowano wykonanie dokumentacji na kompleksową przebudowę ul. Stawowej w Woli od ul.
Wiśniowej na odcinku ok 560 - 120 000,00 zł. W sposób ciągły dokonywana była analiza zakresu
niezbędnych robót, gwarantująca możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu
w ramach naboru wniosków na rok 2020. Spowodowało to konieczność przesunięcia terminu
wykonania dokumentacji na rok 2020, aby móc szczegółowo poznać możliwości uzyskania
dofinansowania, a tym samym przygotować dokumentację zapewniającą uzyskanie
dofinansowania na nowych warunkach.
3. Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli
W latach poprzednich wykonano I etap inwestycji, tj. przebudowę drogi na odcinku 198 mb, w roku
2019 - dokumentację projektową na przebudowę drogi o długości 90 mb - 4 000,00 zł. Rzeczową
realizację zadania i dokończenie inwestycji zaplanowano na rok 2020.
4. Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy
warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań
Zadanie realizowane w latach 2017-2020 w ramach RPO WŚL. W latach poprzednich
opracowano dokumentację techniczną oraz opracowano i złożono do Urzędu
Marszałkowskiego wniosek aplikacyjny. W wyniku pozytywnej oceny merytorycznej, w dniu 9
kwietnia 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych i częściowo
z budżetu państwa na ogólną kwotę 396 666,21 zł. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa części mieszkalnej wielorodzinnej w budynku mieszkalno –
usługowym wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne oraz
budowa instalacji wod – kan, elektrycznej, c.o. w tej części budynku. Podpisano umowę na
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wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski na ogólną kwotę
1 103 539,43 zł z terminem realizacji do grudnia 2019r., jednak z uwagi na konieczność
wykonania robót dodatkowych wydłużono okres realizacji inwestycji do końca lutego 2020.
W 2019 poniesiono wydatki w kwocie 775 797,71 zł, w tym na:
 roboty budowlane obejmujące roboty przygotowawcze – rozbiórkowe, prace remontowobudowlane, instalacje elektryczne, instalacja wod - kan - 690 349,16 zł,
 roboty dodatkowe obejmujące m. in. przedłużenie dachu Straży Pożarnej, instalacje
elektryczne – balustrady przy wejściu na piętro, poszerzenie chodnika z kostki brukowej
wg warunków technicznych - 55 383,54 zł,
 nadzór inwestorski - 19 680,00 zł,
 nadzór autorski - 7 380,00 zł,
 przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w kwocie 3 005,01 zł.

5. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku
W latach poprzednich zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, której zakres został
rozszerzony na skutek zmiany zakresu rozbudowy placówki, wynikający z zaktualizowanej
analizy demograficznej oraz reformy szkolnictwa. W tym celu, w czerwcu ub. roku zlecono
wykonanie nowej dokumentacji na kwotę 153 750,00 zł, z terminem realizacji do 6,0 m-cy od
dnia podpisania umowy. W trakcie jej opracowywania przeprowadzono zgodnie z założeniami
badania geotechniczne (występujących warunków gruntowo – wodnych) w celu określenia
rodzaju gruntu, jego nośności oraz poziomu położenia zwierciadła wody gruntowej. Powyższe
działania mają szczególne znaczenie w przypadku planowania inwestycji o charakterze
kubaturowym, wielokondygnacyjnym, gdzie mogą wystąpić obciążenia o znacznym nasileniu,
przekazywane na grunt. Planowana rozbudowa zakłada dobudowanie nowego segmentu
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dydaktycznego szkoły do istniejącego budynku w taki sposób aby bezpośrednio przylegał do
ściany szczytowej szkoły (od strony ul. Miodowej). Z wykonanych w miesiącu lipcu badań
gruntu wynika, że na planowanym poziomie posadowienia oraz w warstwach poniższych
zalegają bardzo głębokie pokłady gruntów nienośnych, dla których wymagane będzie
posadowienie obiektu na fundamentach głębokich (wykonanie palowania). W związku
z powyższym, projektowany obiekt został zaliczony do 2 kategorii geotechnicznej o złożonych
warunkach gruntowych. Obowiązujące przepisy w przypadku tego typu inwestycji nakazują
wykonanie i przedłożenie do wniosku o pozwolenie na budowę kompletnej, zatwierdzonej
przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.
Opracowanie powyższej dokumentacji projektowej będzie wymagało przeprowadzenia
następujących czynności:
 opracowanie dokumentacji technicznej wykonania robót geologicznych poprzedzających
odwierty badawcze oraz uzyskanie jej uzgodnienia i decyzji na przeprowadzenie odwiertów
(okres do 1,0 - 2,0 m – cy);
 zgłoszenie powyższych robót geologicznych do Wydziału Architektury Starostwa
Powiatowego w Pszczynie ( zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość
prowadzenia prac dopiero po okresie 14 dni od daty zgłoszenia ),
 wykonanie odwiertów badawczych oraz analiza i opracowanie uzyskanych wyników (ok 3
tyg.),
 opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, która podlega powtórnemu
zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie (okres do 1,0 - 2,0 m – cy).
Dopiero na podstawie uzyskanych wyników badań gruntu możliwe będzie przystąpienie do
projektowania części konstrukcyjnej dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w zakresie
posadowienia nowego segmentu dydaktycznego. Czas niezbędny dla opracowania
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wraz z uzyskaniem dla niej uzgodnień i decyzji
administracyjnych ma decydujący wpływ na termin opracowania projektów rozbudowy
budynku szkoły. Dokumentacja geologiczno – inżynierska stanowi w tym przypadku integralną
część dokumentacji projektowej, bez której nie można w sposób prawidłowy założyć
wytycznych do projektu konstrukcji w zakresie posadowienia obiektu (dobór i obliczenia
fundamentowania). Czas potrzebny na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej
wraz uzyskaniem jej zatwierdzenia i oczekiwania na uzyskanie uzgodnienia administracyjnego
powyższej dokumentacji powoduje wydłużenie terminu opracowania całości dokumentacji
projektowej. W związku z tym, że wykonawca nie mógł przewidzieć konieczności wykonania
dodatkowych opracowań do zleconego projektu, nie miał wiedzy dot. niekorzystnych
warunków gruntowych w rejonie planowanej rozbudowy, zdecydowano o przedłużeniu
terminu złożenia projektu budowlanego wielobranżowego całego zamierzenia inwestycyjnego
do akceptacji Zamawiającego: do dnia 17.01.2020 r. oraz złożenie projektu wykonawczego
wielobranżowego wraz z STWiOR, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi do akceptacji
Zamawiającego: do dnia 10.02.2020 r., a także terminu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowę do dnia 15.04.2020 r. Nie wydatkowano żadnych środków finansowych w roku 2019.
Rozpoczęcie realizacji zadania w połowie 2020 r.
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6. Modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli
Zadanie wprowadzone do budżetu we wrześniu 2019 r. W fazie przygotowawczej pojawiły się
propozycje montażu systemu promienników, z których zrezygnowano z powodu konieczności
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Ze względu na konieczność rozważenia
i przeanalizowania różnych wariantów rozwiązania modernizacji oraz ich konsultacji
z kierownictwem SP nr 2 została podjęta decyzja o realizacji zadania w 2020 r.
7. Remont Zespołu Szkół w Woli
Zakres prac wynika z czynności kontrolno-prewencyjnych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pszczynie. Został poniesiony wydatek na kosztorys inwestorski. Z uwagi na fakt że kwota
kosztorysu ponad dwukrotnie przekraczała środki zabezpieczone w budżecie remont został
przełożony na 2020 rok.
8. Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola
W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, jednak ze względu na
konieczność wykonania dokładnych analiz w zakresie ochrony p-poż całego budynku oraz
konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, zadanie przełożone do realizacji na rok 2020 r.
Zadanie na etapie przygotowania.
9. Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna
Wykonano audyt energetyczny oświetlenia ulicznego, obejmujący obszar Wola I i Wola II oraz
ul. Przemysłową, Kopalnianą i Poprzeczną w Woli oraz przygotowano program funkcjonalnoużytkowy za kwotę 8 118,00 zł. Ponadto zlecono opracowanie wniosku o dofinansowanie w
ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 z terminem jego wykonania do 15.12.2019 r., jednak
wykonawca nie wykonał zleconego zadania, czego następstwem było odstąpienie od umowy.
Wobec powyższego, oraz wobec tego, że przesunięto termin naboru wniosków do 10 lutego
2020 r., koszty opracowania wniosku jak i realizacja zadania planowane są na rok 2020.
10. Modernizacja oświetlenia boiska sportowego
Została opracowana dokumentacja techniczna oświetlenia boiska. Wykonano I etap
oświetlenia, tj. montaż 3 słupów z oprawami LED 200 W i kablem zasilającym o dł. 120 m oraz
zasilaniem napowietrznym z budynku gminnego mieszczącego się w Gilowicach przy
ul. Korfantego 70. Zadanie realizowane zgodnie z planem, w ramach środków Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Gilowice. Całkowity koszt zadania – 24 825,10 zł. II etap zadania i jego
zakończenie planowane są w 2020 r.
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Modernizacja i przebudowa publicznych dróg gminnych w roku 2019:
1. Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej
W latach poprzednich został opracowany projekt techniczny, w roku 2019 dokonano
przebudowy ulicy na odcinku 136,00 m i szerokości 4,10 – 4,30 m.
W ramach robót wykonano wymianę konstrukcji podbudowy, nową nawierzchnię,
przebudowano zjazdy do posesji, uzupełniono pobocza destruktem asfaltowym – 141 592,34
zł, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego – 1 845,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone,
całkowity koszt inwestycji - 149 587,34 zł Stopień zaawansowania realizacji całości zadania –
100,0 %.
2. Przebudowa chodnika na ulicy Słonecznej w Woli
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wola II. Po
dokonanej analizie zakresu inwestycji, mając na uwadze racjonalność kosztów i konieczność
przebudowy całości chodnika zdecydowano o zwiększeniu zakresu realizowanego
przedsięwzięcia, tj. przebudowę chodnika na długości 162 mb, a tym samym dokończenie
przebudowy chodnika na całej długości ul. Słonecznej. Wykonano rozbiórkę chodników,
ułożono nowe ławy betonowe wraz z obrzeżami, wyrównano i uzupełniono istniejącą
podbudowę oraz ułożono nowy chodnik z betonowej kostki brukowej. Wykonano regulację
pionową studzienek kanalizacyjnych. W roku 2019 wydatkowano środki na kwotę 62 164,95 zł,
w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wola II – 30 825,10 zł, pozostałe środki
z budżetu gminy – 31 339,85 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, zakończone
i rozliczone. Całkowity koszt inwestycji – 112 235,80 zł.
3. Przebudowa ul. Sportowej w Górze
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi na długości 537,0 mb na kwotę
12 054,00 zł. Podczas uzgadniania dokumentacji, z uwagi na zły stan sieci wodociągowej
wystąpiła konieczność jej modernizacji, co w konsekwencji skutkowało przebudową sieci przez
spółkę komunalną. Po przeprowadzonej modernizacji sieci przystąpiono do przebudowy ulicy,
wykonano prace inwestycyjne na kwotę 436 898,74 zł, oraz prowadzono nadzór inwestorski
na kwotę 4 920,00 zł.
Całkowity koszt zadania - 453 872,74 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
4. Przebudowa chodnika na ul. Górniczej w Woli
Zakres zadania obejmował roboty przygotowawcze, roboty ziemne w gruncie, profilowanie
i zagęszczanie mechaniczne podłoża, wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki
oraz obrzeży betonowych, regulacja pionowa włazów kanałowych, ułożenie dolnej oraz górnej
podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej oraz
roboty wykończeniowe. Przebudowano chodnik na długości ok. 190 mb.
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Poniesiono koszty projektu - 4 305,00 zł oraz wykonania robót budowlanych - 18 823,22 zł.
Całkowity koszt zadania - 23 128,22 zł. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

5. Przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Górniczej w Woli polegająca na budowie
chodnika
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi ul. Górniczej w Woli polegającą na budowie
chodnika na długości 71,0 mb. Wykonano konstrukcję podbudowy chodnika, zabudowę
obrzeży betonowych, wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej oraz uzupełnienie
terenów zielonych humusem wraz z obsianiem trawą. Zadanie realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Wola I. Koszt zadania – 29 835,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
6. Przebudowa ul. Garażowej w Woli
Przebudowa ulicy obejmowała rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie
pełnej konstrukcji drogi szer. 3,0 m dł. 150 wraz z nawierzchnią asfaltową oraz odwodnieniem
i robotami wykończeniowymi.
Poniesiono koszty:
 projektu technicznego - 9 840,00 zł,
 robót budowlanych – 214 696,50 zł.
W ramach robót dodatkowych (12 tyś. zł) dokonano korekty niwelety drogi na końcowym jej
odcinku ok. 50m, obniżając ją i dostosowując do przyległych garaży wraz ze skróceniem
nawierzchni asfaltowej o ok. 3,0 m oraz wykonania od strony garaży 3 kratek ściekowych w pasie
drogowym. Koszt zadania - 224 536,50 zł. Zadanie realizowane zgodnie z planem.
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7. Przebudowa ul. Kasztanowej w Woli
W ramach zadania przewidziane było opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy.
Ze względu na przedłużające się wstępne ustalenia z firmą telekomunikacyjną w sprawie
przebudowy słupa telekomunikacyjnego, mając na uwadze określenie niezbędnego zakresu
opracowywanej dokumentacji technicznej, termin jej opracowania przesunięto na rok 2020.
8. Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli
W ramach zadania przewidziane było opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy.
Ze względu na przedłużające się wstępne ustalenia ze spółką ciepłowniczą dot. przebudowy lub
zmiany trasy przebudowywanej sieci ciepłowniczej, mając na uwadze określenie niezbędnego
zakresu opracowywanej dokumentacji technicznej, termin jej opracowania przesunięto na rok
2020.
9. Przebudowa chodnika na ul. Stawowej w Woli
Zakres obejmował przebudowę chodnika na odcinku ok. 250 mb, tj. rozbiórkę krawężników,
ław z betonu pod krawężnik oraz nawierzchni z kostki brukowej, regulację pionową włazów
kanałowych oraz ułożenie nowego chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżami
i krawężnikiem od strony jezdni. Poniesiono koszty projektu technicznego - 4 305,00 zł, koszty
pierwotnie planowanych robót budowlanych na kwotę 135 239,61 zł oraz koszty wynikające
z konieczności wykonania robót dodatkowych, polegających na wymianie uszkodzonej sieci
kanalizacji deszczowej o dł. 217 m oraz zwiększeniu robót odtworzeniowych nawierzchni
asfaltowej jezdni na szer. 1,2 m - 137 000,00 zł. Całkowity koszt zadania - 276 544,61 zł.
10. Bieżące utrzymanie dróg gminnych



remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, udrożnienie przepustu w Górze
ul. Zapadź, naprawy włazów kanalizacyjnych - 258 588,38 zł
zimowe utrzymanie dróg, projekty organizacji ruchu drogowego, dostawa, montaż
i wykonanie oznakowania drogowego, opracowanie ekspertyzy stanu technicznego
mostu „Bronisław” - 140 185,01 zł.
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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.
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.
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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. Na podstawie Uchwały Nr XLVI/325/2014 Rady Gminy Miedźna
z dnia 29 kwietnia 2014 r. gmina przystąpiła do sporządzenia Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna.
W związku z zaplanowanym na rok 2020 przystąpieniem do sporządzenia Studium
Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna, w 2019 r. Gmina Miedźna
poczyniła starania w kierunku pozyskania środków zewnętrznych na przeprowadzenie
pogłębionych konsultacji społecznych podczas procesu sporządzania studium.
W grudniu 2019 r. Gmina Miedźna pozyskała grant w wysokości 19 350,00 zł na
realizację zadania pod nazwą "Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji
społecznych w planowaniu przestrzennym". Pozyskane środki zostaną przeznaczone na
przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych podczas sporządzenia Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, na co składają się : kampania
informacyjna dla mieszkańców Gminy Miedźna oraz właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Miedźna (ulotki, ogłoszenia w prasie), stworzenie strony internetowej dzięki
której będzie można składać wnioski do studium, monitorować etapy tworzenia studium oraz
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terminy poszczególnych spotkań konsultacyjnych. Strona będzie dawała również możliwość
dostępu dla każdego użytkownika do projektu studium w wersji mapy cyfrowej.
Najważniejszym etapem pogłębionych konsultacji jest organizowanie spotkań dla wszystkich
mieszkańców gminy oraz właścicieli działek położonych na terenie Gminy Miedźna na których
to firma sporządzająca studium która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego
omawiać będzie procedurę sporządzania i tworzenia studium. Uczestnicy spotkania będą mieć
możliwość zadawania pytań i omawiania wątpliwości związanych z procesem planistycznym.
W ramach grantu planowane są dwa spotkania: pierwsze o charakterze informacyjnym, drugie
spotkanie będzie dotyczyło omawiania projektu sporządzonego studium z uwzględnieniem
wniosków do studium złożonych przez właścicieli działek na terenie Gminy Miedźna.

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:
1. 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. obejmuje tereny o przeznaczeniu:
 1.U/P - 5.U/P – tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej, (pow. 7,88 ha),
 6.UM - 8.UM – tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej, (pow. 6,25 ha),
 9.KDG – teren drogi publicznej klasy głównej, (dł. 542 m),
 10.KDD, 11.KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, (dł. 1120 m),
 12.KDW, 13.KDW – tereny dróg wewnętrznych, (dł. 460 m),
 14.R - 17.R – tereny rolnicze, (pow. 12,81 ha),
 18.ZL – teren lasu (pow. 0.09 ha).
2. 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. obejmuje tereny o przeznaczeniu:
 1.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, (pow. 2.91 ha),
 2.UM - 3.UM – tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej, (pow. 2,44 ha),
 4.KDG – teren drogi publicznej klasy głównej (dług. 442 m).
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul.
Pszczyńską i Międzyrzecką w Woli uchwała Nr XLIII/359/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r.
obejmuje tereny o przeznaczeniu:
 1.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, (pow. 3.92 ha),
 2.U – teren zabudowy usługowej, (pow. 0.64 ha),
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3.UM – teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej, (pow. 0.83 ha),
4.KDP – teren publicznego ciągu pieszego, (dł. 124 m),
5.KDZ, 6.KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, (dł. 562 m),
7.KDW, 8.KDW – tereny dróg wewnętrznych (dł. 524 m)
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., która obowiązuje od dnia jej
uchwalenia. 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 2019 na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wydano decyzje o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 18. Zestawienie wniosków, wydanych decyzji i zaświadczeń

Decyzje o warunkach zabudowy
w 2019 r. wpłynęło 131 wniosków

Wydano








Decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego
w 2019 r. wpłynęło 43 wniosków

Wydano






Decyzje o przeniesieniu warunków
zabudowy

25 decyzji (z wniosków z 2018 r.)
85 decyzji (wnioski z 2019 r.)
1 decyzja umarzająca
3 decyzje odmowne
4 wnioski bez rozpoznania
3 wnioski wycofane
35 decyzji (wnioski z 2019 r., wydane
w 2020 r.)



10 decyzji (z wniosków z 2018 r.)
32 decyzje (wnioski z 2019 r.)
5 decyzji wydanych przez Burmistrza
Miasta Pszczyny (organ zastępczy – 2
wnioski z 2018 r., 3 wnioski z 2019 r.)
2 wnioski bez rozpoznania
4 decyzje (wnioski z 2019 r. wydane w
2020 r.)
37
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Decyzje o zmianie warunków zabudowy



19

Zaświadczenia o położeniu terenu w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium
Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
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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. Powierzchnia obszaru
rewitalizacji w Gminie Miedźna wynosi 35,018 ha co stanowi 0,70% powierzchni gminy.
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 2019 gmina mogła
uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę zdegradowanego budynku przy ul.
Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz
adaptacją nowych mieszkań. Zadanie realizowane w latach 2017-2020 w ramach RPO WŚL.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa części
mieszkalnej wielorodzinnej w budynku mieszkalno–usługowym wraz ze zmianą sposobu
użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne oraz budowa instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, c.o. w tej części budynku.
W 2019 roku Wójt Gminy wydał również dla osób fizycznych 136 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 nr XXXVI/200/2017 z dnia 8
maja 2017 r. przyjęła Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miedźna na lata 2017 – 2022, a Uchwałą nr XXXVI/201/2017 z dnia 8 maja 2017 r. określiła
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miedźna.
Dokumenty te stanowią podstawowe akty prawne, w oparciu o które Gmina Miedźna
gospodaruje zasobem mieszkaniowym. Program określa 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 %
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brak instalacji gazowej – 5 %
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 %

Tabela 19. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy

Liczba lokali mieszkalnych
Najem na czas
Lokale w ramach najmu socjalnego
w zasobie ogółem
nieoznaczony
1 (2+3)
2
3
30
20
10 (w tym 2 kontenery mieszkalne)
2
2
(pow. 1090 m )
(pow. 871 m )
(pow. 219 m2)
w tym:
 liczba lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony: 20
(zasiedlonych 20),
 liczba lokali w ramach najmu socjalnego: 10 (zasiedlonych 5).
Tabela 20. Liczba obiektów mieszkalnych wraz z ilością lokali mieszkalnych wg. stanu na 31.12.2019 r.
Lp.

Obiekt

1.

Budynki mieszkalne

Iloś
ć
2

2.

Kontenery mieszkalne

2

3.

Budynki mieszkalno-użytkowe

5

4.
5.

Mieszkania w budynkach oświatowych
oddanych w trwały zarząd
Mieszkania własnościowe
RAZEM

2
2

Położenie
Grzawa, ul. Księża 4
Wola, ul. Szkolna 27
Wola, ul. Cisowa 2
Wola, ul. Cisowa 4
Miedźna, ul. Wiejska 2 A
Miedźna, ul. Szkolna 23
Gilowice, ul. Korfantego 72
Góra, ul. Rybacka 6
Wola, ul. Wałowa 10
Wola, ul. Górnicza 47/1
Wola, ul. Górnicza 47/2
Wola, ul. Lipowa 35/1
Wola, ul. Lipowa 35/2

Ilość lokali
mieszkalnych
8
2

16

2
2
30

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.
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Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali będących
przedmiotem najmu socjalnego wynajmowane są na czas nieoznaczony. Gmina nie posiada
pomieszczeń tymczasowych. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane były z osobami
posiadającymi wyrok o eksmisję z prawem do zasiedlenia lokalu socjalnego. W roku 2019
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (umowa zawarta na czas nieoznaczony)
wynajęto 1 lokal położony w Woli przy ul. Szkolnej 27. Gmina w roku 2019 uzyskała 43 106,07
zł z wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

6.3.3 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;
 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 ProjektowoUrbanistyczno-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 2019 r. Wojewódzki Konserwator
Zabytków w dniu 04.09.2019 r pozytywnie zaopiniował Program Opieki nad Zabytkami na
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terenie Gminy Miedźna na lata 2018-2022. Na tej podstawie w dniu 16.10.2019 r Wójt Gminy
Miedźna Zarządzeniem NR OR.0050.192.2019 z dnia 16.10.2019 r. przyjął Gminną Ewidencję
Zabytków Gminy Miedźna w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych gminy.
Pozytywna opinia Konserwatora Zabytków oraz Zarządzenie Wójta jest podstawą do
podjęcia Uchwały o przyjęciu Programu Opieki nad Zabytkami. Jednakże w związku z przerwą
zimową pracowni ABAKUS, która zgodnie z umową jest zobligowana do uczestnictwa
w posiedzeniu komisji oraz w sesji Rady Gminy na której będzie podejmowana przedmiotowa
Uchwała, przyjęcie Uchwały przewidziano na rok 2020.
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 2019 r. poz. 2475 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.
Prowadzenie komunikacji publicznej na terenie gminy w 2019 r. odbywało się na
podstawie zawartych porozumień na podstawie których organizację publicznego transportu
zbiorowego powierzono zgodnie z Porozumieniem z dnia 09.10.2018 r. ze skutkiem na dzień
01.01.2019 r. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniącej funkcję 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 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
na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr OR-o.031.2.2018.VIII zawartego w dniu
1 marca 2018 r. pomiędzy Gminą Oświęcim, Gminą Chełmek, Gminą Brzeszcze, Gminą Libiąż,
56

GMINA MIEDŹNA

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.
W dniu 25 kwietnia 2019 r. ze względu na bardzo zły stan techniczny mostu „Bronisław”
w Woli stwarzający bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego w ruchu pieszym
i kołowym w celu uniknięcia ewentualnej tragedii została podjęta decyzja o całkowitym
wyłączeniu obiektu z ruchu drogowego. Z uwagi na ogromne znaczenie obiektu dla lokalnej
społeczności spowodowało to bardzo duże utrudnienia komunikacyjne nie tylko dla
mieszkańców naszej gminy, ale również gmin sąsiednich. W związku z powyższym kursy na
linii nr 17 relacji Oświęcim-Wola-Oświęcim zostały zawieszone.
W wyniku działań podejmowanych w 2019 r. przez organ wykonawczy Gminy Miedźna
od dnia 02.09.2019 r. nastąpiło wydłużenie trasy dwóch kursów linii 19 obsługiwanej przez
Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu do przystanku Wola Osiedle w dni robocze
w roku szkolnym w ramach realizacji zadania pn. „Organizacja publicznego transportu
zbiorowego na linii nr 19 relacji Brzeszcze – Wola”.
W listopadzie 2019 roku w celu wypracowania optymalnego rozwiązania w zakresie
funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym Wójt
Gminy zwrócił się do mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie ankiety pozwalającej na
ustalenie realnych potrzeb w tym zakresie. Ankieta miała na celu poznanie potrzeb
mieszkańców Gminy Miedźna w zakresie trudności organizacji publicznego transportu
zbiorowego z ościennymi miejscowościami. W sumie w badaniach wzięło udział 28 osób,
w tym 16 osób dorosłych, 9 osób niepełnoletnich, 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi.

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 2019 plan nie przewidywał
nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie
infrastruktury wodociągowej natomiast w zakresie odprowadzania ścieków przewidziano
kwotę 700 tys. zł. Dodatkowo w planie ujęto kwotę 300 tys. zł na przedsięwzięcia
racjonalizujące zużycie wody przy jednoczesnym im braku dla racjonalizacji gospodarki
ściekowej.
Prace wykonane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gilowicach
w 2019 r zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i w ramach bieżącego utrzymania sieci
wodno-kanalizacyjnej przedstawiają się następująco:

57

GMINA MIEDŹNA

1. Infrastruktura wodociągowa








budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w Górze, ul. Sportowa – koszt
111 486,58 zł;
dokończenie budowy sieci wodociągowej we Frydku, ul. Myśliwska – koszt 52 404,26 zł;
budowa przyłączy wodociągowych do granicy posesji – koszt 25 805,89 zł
montaż stacji dozowania preparatu SeaQuest w przepompowni wody w Górze – koszt
11 799,00;
montaż stacji dozowania podchlorynu sodu na Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach
(zestaw dozujący wraz z zabudową pompy) – koszt 14 930,00 zł;
wymiana złoża na Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach – koszt 13 577,28 zł;
zakup pomp do zestawów hydroforowych (2 szt. ) – koszt 8 244,88 zł.

2. Infrastruktura kanalizacyjna







budowa przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji – koszt 45 789,71 zł;
wykonanie części dokumentacji projektowej na przerzut ścieków z aglomeracji Miedźna
do oczyszczalni Promlecz – koszt 56 000,00 zł;
kompleksowy remont przepompowni ścieków (Gilowice, ul. Wiejska; Wola, ul.
Powstańców) – koszt 22 000,00 zł;
czyszczenie przepompowni ścieków Wola I (100m3) oraz sieci kanalizacyjnej na terenie
Woli, ul. Górnicza, Cisowa, Leśna (łącznie 1 596 m) – koszt 41 396,00 zł;
zakup pomp w celu doposażenia przepompowni na sieci kanalizacyjnej oraz do prasy
osadu (łącznie 7 szt.) – koszt 44 068,19 zł;
dokończenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN dla zasilania oczyszczalni
Promlecz oraz SUW Wola – koszt 21 300,00 zł.

Łączny koszt poniesiony w 2019 r. na realizację powyższych zadań wyniósł 468 801,79 zł.
W celu poprawy sytuacji finansowej oraz urealnienia wartości zawieranych umów
w oparciu o rzeczywiste koszty związane z ich realizacją, Spółka doprowadziła do renegocjacji
następujących umów zawartych z Urzędem Gminy Miedźna:
 umowa na administrowanie, eksploatacje oraz techniczne utrzymanie cmentarzy
komunalnych zlokalizowanych w Woli oraz Górze. Od dnia 01.04.2019 r. Spółka otrzymuje
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 8 558,44 zł netto.
 umowa na wykonywanie czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miedźna. Od dnia 01.07.2019 r. zwiększono kwotę umowy co pozwoliło osiągnąć
Spółce przychód z jej realizacji w wysokości 185 551,71 zł netto.
Ponadto w roku 2019 Spółka zrealizowała 52 zlecenia zewnętrzne dotyczące budowy
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych co pozwoliło uzyskać przychód w kwocie
186 034,04 zł netto. Pomimo zwiększenia przychodów netto ze sprzedaży o 617 tys. zł
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w porównaniu do roku ubiegłego Spółka zakończyła rok 2019 z ujemnym wynikiem
finansowym. Wpływ na tą sytuację miał wzrost kosztów działalności operacyjnej o 290 tys. zł
w porównaniu do roku 2018. Największy wzrost nastąpił w następujących pozycjach
kosztowych rachunku zysków i strat:
 zużycie energii – wzrost kosztów zakupu wody o 160 tys. zł w porównaniu do roku
ubiegłego związany jest z koniecznością kupowania zwiększonej ilości wody od dostawcy
zewnętrznego tj. Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. w Katowicach.
Problemy z jakością wody wydobywanej ze studni głębinowych w Międzyrzeczu powodują
konieczność zakupu wody od dostawcy zewnętrznego w celu wywiązania się z zawartych
umów na dostawę wody,
 wynagrodzenia – wzrost kosztów wynagrodzeń o 267 tys. zł w porównaniu do roku
ubiegłego spowodowany jest koniecznością podniesienia płac w związku ze zmianami
obowiązującej płacy minimalnej oraz dostosowania zapisów Regulaminu Wynagradzania
obowiązującego w Spółce do aktualnych przepisów prawa i obecnej struktury
zatrudnienia. Na wartość tych kosztów wpływ miała również konieczność wypłaty odpraw
emerytalnych, jubileuszy oraz odpraw związanych z zmianami kadrowymi,
 narzuty na wynagrodzenia – wzrost o 46 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego jest
pochodną wzrostu wynagrodzeń,
 usługi – wzrost o 91 tys. w porównaniu do roku ubiegłego spowodowany jest
koniecznością przeprowadzania remontów do których niezbędne było zaangażowanie firm
zewnętrznych np. czyszczenie przepompowni czy ciągów kanalizacyjnych. Czynności
o takim zakresie muszą być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
W kilku pozycjach rachunku zysków i strat nastąpił spadek poniesionych kosztów
w odniesieniu do roku ubiegłego, tj.:
 materiały – spadek o 19 tys. zł;
 koszty zarządu – spadek o 38 tys. zł;
 pozostałe koszty rodzajowe – spadek o 32 tys. zł.
W ramach bieżących prac GZGK Sp. z o. o. zmodernizował stanowiska dozowania
środków poprawiających jakość wody w Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach i Woli oraz
zaprojektowano i zlecono wykonanie podobnego stanowiska dla miejscowości Góra
i Miedźna. Wykonano kompleksowy remont przepompowni ścieków na ul. Wiejskiej
w Gilowicach. Dzięki tym pracom i zwiększeniu wydajności przepompowni tereny
przylegające nie powinny być zalewane, a spółka zaoszczędzi na kosztach energii i obsługi.
Jesienią 2019 r. przeprowadzono modernizację przepompowni ścieków przy ul. Powstańców
w Woli. Prace objęły kompleksową modernizację obiektu dzięki czemu GZGK zamierza uniknąć
w przyszłości większych awarii przy odprowadzaniu ścieków. Głównymi efektami powyższych
prac mają być poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej, co korzystnie
wpłynie m.in. na stan stanu środowiska naturalnego, oraz poprawa funkcjonalności systemu
kanalizacyjnego, jego stanu technicznego i poziomu bezawaryjności, co z kolei przyczyni się do
zmniejszenia kosztów eksploatacji tej infrastruktury. Kolejną modernizacją była wymiana
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koryta przelewowego z komory biosorbcji do komory biostabilizacji w oczyszczalni ścieków
Wola Promlecz.
Spółka podjęła decyzję w przypadku możliwości technicznych o montażu hydrantów
typu „ Pawełek” na wiejskich oraz szkolnych placach zabaw. Montując hydranty o wyglądzie
klauna, Spółka chce rozweselić krajobraz gminy, a także edukować dzieci żeby zwróciły uwagę
na rolę wody w życiu.

Końcem lipca 2019 r. spółka zakupiła nowy ciągnik Kubota L2602 wraz z kosiarką
bijakową zbierającą z wysokim wysypem oraz kosiarką bijakową na wysięgniku. Przedmiotowy
zakup ma związek z podpisaniem umowy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miedźna. Poza wykaszaniem poboczy i dróg ciągnik wykorzystywany będzie do
transportu ziemi i kruszywa podczas prac bieżących wykonywanych przez GZGK. Ponadto jeżeli
zajdzie taka potrzeba traktor może wspomóc odśnieżanie dróg gminnych. Dodatkowo
nadmienić należy, że w ramach powyższej umowy spółka zrealizowała projekt
zagospodarowania zieleni przy ulicy Pszczyńskiej z Kopalnianą w Woli, a także dokonywała
sukcesywnego mycia przystanków, czyszczenia tablic ogłoszeniowych czy innych drobnych
prac porządkowych.

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.
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Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020 łącznie z jego
aktualizacją i rozszerzeniem zakresu do roku 2021 jest elementem szerszej polityki samorządu
lokalnego na rzecz poprawy jakości powietrza, opisanej w obowiązującym Planie gospodarki
niskoemisyjnej1, oraz stanowi istotne narzędzie do realizacji założeń programów ochrony
powietrza uchwalonych przez Sejmik Województwa Śląskiego.
W ramach II etapu przewidzianego do realizacji w roku 2019 udało się zmodernizować
115 wyeksploatowanych źródeł ciepła poprzez zamontowanie 60 kotłów na paliwo stałe
z automatycznym podawaniem paliwa spełniające standardy V klasy wg normy PN-EN3035:2012 oraz 55 źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym. Całkowity koszt tego zadania
wyniósł 1 573 176,82 zł z czego 751 595,53 zł stanowiły środki mieszkańców a kwotę
w wysokości 821 581,29 zł przekazano 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, a także pochodziły z częściowego
umorzenia wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Powyższe efekty
rzeczowe pozwoliły na redukcję emisji zanieczyszczeń, których wartości zostały na terenie
województwa śląskiego przekroczone. W poniższej tabeli zestawiono stopień realizacji założeń
wynikających z Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na
celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia
ekspozycji przyjętego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18
grudnia 2017 r. oraz Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu przyjętego uchwałą nr
VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r.
Tabela 21. stopień realizacji założeń wynikających z Programu ochrony powietrza dla terenu
województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu
oraz pułapu stężenia ekspozycji

Lp.

1.
2.
3.
4.

Zanieczyszczenie

Pył zawieszony PM
10
Pył zawieszony PM
2,5
Benzo(a)piren
Dwutlenek siarki

Emisja do
zredukowania
do 2027 r.

Zredukowana
emisja przed
2019

Zredukowana
emisja w 2019

Stopień
realizacji
programu

[kg/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

[%]

80 440

6 432,7

8 873,4

19,03

63 130

4 980,4

6 869,3

18,77

30
5 120*

2,118

2,942
6 048,9

16,87
118,14

* Poziom przewidziany do redukcji do 2021 roku.

Uchwała NR XX/101/2016 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Miedźna”
1
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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)
● 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
Od kwietnia 2018 r. obowiązuje umowa, na mocy której odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Miedźna, zajmuje się Zakład Usług Komunalnych z Oświęcimia ul. Generała
Józefa Bema 12A. Umowa obowiązuje do 31 marca 2021 r.
W 2019 r., podjęto nowe uchwały dotyczące wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmian w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy oraz zmian szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów:
1. Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustalono stawkę w wysokości
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15,00 zł od mieszkańca miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny oraz stawkę w wysokości 30,00 zł od mieszkańca miesięcznie jeżeli odpady nie
są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Uchwała nr XIV/106/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr L/311/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 maja 2018 r., w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna- wprowadzono
nową frakcję zbieraną w sposób selektywne w postaci popiołu.
3. Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały 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, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – wprowadzono zapisy dotyczące odbioru
popiołu jako frakcji zbieranej selektywnie oraz postanowiono o wyposażeniu
nieruchomości w pojemniki na tę frakcję odpadów.
Zbiórka odpadów komunalnych z terenu Gminy Miedźna bezpośrednio z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy odbywa się z podziałem na następujące frakcje:
 szkło,
 papier,
 łącznie gromadzone metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
 odpady biodegradowalne (kuchenne),
 odpady zielone – w 2019 roku obowiązywał limit bezpłatnie odbieranych odpadów
tego typu, który wynosi 1 worek o pojemności 120 litrów na nieruchomość rocznie.
Odbiór tych odpadów we wskazanym limicie oraz ponad limit odbywał się poprzez
złożenie przez właściciela nieruchomości wypełnionego formularza zamówienia usług
dodatkowych,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 zużyte opony,
 popiół,
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) z remontów prowadzonych samodzielnie –
w 2019 roku obowiązywał limit bezpłatnie odbieranych odpadów tego typu, który
wynosi 50 kg na nieruchomość rocznie. Odbiór tych odpadów we wskazanym limicie
oraz ponad limit odbywał się poprzez złożenie przez właściciela nieruchomości
wypełnionego formularza zamówienia usług dodatkowych.
Ponadto właściciele nieruchomości mogli pozbywać się segregowanych odpadów
komunalnych przekazując je do:
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1. mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wszystkie frakcje
zbierane selektywnie, określone regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Miedźna,
2. aptek – przeterminowane lekarstwa,
3. placówek użyteczności publicznej – zużyte baterie.
System gospodarki odpadami komunalnymi
System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedźna obejmuje tylko
i wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Zgodnie z posiadanymi rejestrami liczba mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg danych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 15 785
osób, z kolei systemem gospodarki odpadami komunalnymi objętych było 14 751 osób,
z czego:
 14 726 osób zostało ujętych jako segregujący odpady,
 25 osób jako niesegregujący odpadów,
co wskazuje, że 99,83 % mieszkańców gminy zadeklarowało selektywny sposób pozbywania
się odpadów komunalnych. W stosunku do 5 właścicieli nieruchomości wydano decyzje
określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na brak
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ilości odebranych odpadów

W ramach prowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku
odebrano od właścicieli nieruchomości łącznie 4 731,892 Mg odpadów. Zestawienie ilościowe
dla danej frakcji przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 22. Zestawienie ilościowe odebranych frakcji odpadów od właścicieli nieruchomości

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ilość odpadów
[Mg]

Rodzaj odpadów
Niesegregowane (zmieszane) odpady
Papier
Tworzywa sztuczne i metale
Szkło
Odpady wielkogabarytowe
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odpady zielone (usługa dodatkowa)
Odpady kuchenne
Zużyte opony
Odpady budowlane i gruz
Popiół
Inne frakcje - szkło zanieczyszczone
Przeterminowane lekarstwa
RAZEM

3 332,980
232,550
399,100
239,620
339,290
13,347
26,300
5,460
4,244
54,046
29,150
55,560
0,245
4 731,892

*odpady mogą zawierać substancje niebezpieczne
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Podane powyżej ilości odpadów zawierają w sobie także ilość odpadów odebranych od mieszkańców
Gminy Miedźna w Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Tabela 23. Koszty systemu gospodarki odpadami
Rodzaj kosztu
Obiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów publicznych oraz w ramach
usuwania nielegalnych wysypisk odpadów
Funkcjonowanie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z
zagospodarowaniem odpadów w nim odebranych
Środki własne gminy na finansowanie projektu dot. budowy stacjonarnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z jego
wyposażeniem
Edukacja ekologiczna
Koszty administracyjne systemu
RAZEM

Kwota
2 462 925,55 zł
32 649, 69 zł
123 106,84 zł
105 366,80 zł

8 133,63 zł
130 147,85 zł
2 862 330,36 zł

12 lutego 2019 roku Rada Gminy Miedźna uchwaliła nowe stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł za mieszkańca w przypadku
segregowania odpadów komunalnych oraz 30,00 zł za mieszkańca w przypadku pozbywania
się odpadów w sposób nieselektywny. Na podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi miały wpływ następujące czynniki:
1. Ilość wytworzonych odpadów, która w przypadku naszej gminy na przestrzeni 5 lat wzrosła
o 80 %.
2. 2018 rok przyniósł bilans ujemny (-158.000 zł) skutkiem tego, że system przestał się
„domykać” i zaczął powodować straty w budżecie gminy.
3. Zaczęła obowiązywać wyższa opłata „marszałkowska”, która wzrosła o ponad 20 %.
4. To także rosnące koszty pracownicze po stronie Wykonawcy.
5. Dodatkowe koszty monitorowania transportu odpadów.
6. Koszty związane z utrzymaniem i działaniem PSZOK-u.
7. Koszty poręczeń i gwarancji dla RIPOK (regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych) w związku z wprowadzeniem tzw. „zabezpieczenia roszczeń” na wypadek
poważnej awarii.
8. Zmiana rynku zbytu: odpady komunalne, które w związku z recyklingiem wcześniej
przynosiły zysk na stan obecny wymagają dopłat, aby podmiot zajmujący się tym
recyklingiem przyjął owe surowce wtórne.
W 2019 roku w stosunku do jednego podmiotu wydano decyzję nakładającą
administracyjną karę pieniężną za odbierania odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu
do rejestru działalności regulowanej na kwotę 355 000,00 zł. Ustalony okres w którym
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prowadzona była działalność z naruszenie przepisów prawa obejmował przedział czasowy od
stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. Ponadto w ramach działalności weryfikacyjnej nałożono
łącznie 10 500,00 zł administracyjnej kary pieniężnej na 3 podmioty, które złożyły
sprawozdania wymagane przepisami prawa po terminie wynikającym z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
AZBEZT
Od roku 2012 jest przekazywana dotacja dla mieszkańców Gminy Miedźna na
dofinasowanie zadania związanego z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów
zawierających azbest powstałych między innymi przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji
z obiektów budowlanych. O dofinansowanie przedmiotowego zadania mogą ubiegać się osoby
fizyczne, prawne, przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości,
posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem znajdującym się na
terenie gminy. Ilość usuniętego azbestu z terenu Gminy Miedźna to 20,163 Mg
Łączny koszt poniesiony przez Gminę na zadania związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest to kwota 21 565,07 zł., z czego 1 825,07 zł stanowiły środki przekazane
przez Starostę Pszczyńskiego.

6.5.4 Program opieki nad zwierzętami
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miedźna w 2019 roku został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miedźna
Nr VI/50/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 marca 2019 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 zabezpieczone w budżecie na dzień podjęcia uchwały z przeznaczeniem na
realizację programu wynosiły 25 790,00 zł, z czego:
 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 16 000,00 zł,
 sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku – 1 700,00 zł,
 opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 400,00 zł,
 odławianie i dostarczanie zwierząt do schroniska – 3 600,00 zł,
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usypianie ślepych miotów – 500,00,
zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1 400,00 zł,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej – 2 190,00 zł.

Wydatki poniesione na zadania, które obejmuje program:
Umowa obejmującą wyłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich
w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki weterynaryjnej oraz
poszukiwanie nowych właścicieli realizował Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET Zasole
z Oświęcimia, prowadzący jednocześnie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chełmku.
W 2019 r., wyłapano 16 bezdomnych psów, co dało kwotę 32 000,00 zł. Odbyły się
także 2 interwencje bez wyłapania zwierzęcia za łączną kwotę 400,00 zł oraz 2 interwencje
w związku z wystąpieniem wypadku drogowego z udziałem zwierzęcia za kwotę 1 200,00 zł.
Środki w wysokości 605,01 zł przeznaczono na usługi weterynaryjne tj. sterylizację
kotów wolnożyjących. Środki w wysokości 267,01 zł przeznaczono na zakup karmy w ramach
zimowego dokarmiania kotów wolno żyjących. Zakupiona karma została następnie
rozdysponowana pośród zgłoszonych karmicieli.
Nie było interwencji związanych z usypianiem ślepych miotów, oraz zapewnieniem
miejsca dla zwierząt gospodarskich w wybranym gospodarstwie.
Łącznie na realizację programu wydano: 34 472,02 zł.

6.5.5 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Miedźna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został przyjęty przez
Radę Gminy Miedźna Uchwałą Nr I/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. zgodnie z art. 5a pkt 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt
Programu opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy był
konsultowany 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 2019 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 2019 roku uznano:
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1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
2)
3)

Zadania z zakresu edukacji
wspomaganie rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
organizacja sesji związanych z promocją nauki,
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.
Zadania z zakresu kultury i sztuki
organizacja imprez
organizacja zajęć, kursów, warsztatów i tym podobnych,
wspieranie inicjatyw i działań twórczych oraz przedsięwzięć na rzecz upowszechniania
kultury, ze szczególnym uwzględnieniem folkloru lokalnego
i regionalnego,
4) promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego gminy i regionu.
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.
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
1) stylu życia,
5) opieka zdrowotna w przedszkolach.
5. Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz 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,
5) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych,
w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób.
6. Zadania w zakresie propagowania różnych form turystyki.
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;
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wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji,
2. z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. małe granty na podstawie art. 19 a ustawy.
Na podstawie umowy Nr OR.3153.II.4.2019 zawartej w dniu 2 stycznia 2019 r.
pomiędzy Gminą Miedźna reprezentowaną przez Wójta Gminy Jana Słoninkę a Caritas
Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie reprezentowanej
przez Dyrektora Piotra Kowalskiego 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 na
realizację zadania w 2019 roku w wysokości 929 526,00 zł.
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 od 2 stycznia 2019 r.
do 23 grudnia 2019 r. na kwotę 39 770,00 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 od 1 luty 2019 r. do 23 grudnia 2019
r. na kwotę 23 799,35 zł.
W wyznaczonym terminie do 20.12.2018 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 rehabilitacyjnoterapeutycznych w Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży
w Rudołtowicach. Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna Nr OR.0050.225.2018 z dnia
18.12.2018 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 ofertę do przyznania dotacji na realizację zadania
publicznego nr 1. Oferta do zadania nr 2 nie spełniała wymogów określonych w art. 13 ust. 2
pkt 2 ustawy. Zarządzeniem Nr OR.0050.236.2018 Wójta Gminy Miedźna z dnia 31 grudnia
2018 r. przyznano dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Pszczynie w kwocie 39 770,00 zł. Z zajęć skorzystało 2 dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna. Koszt zadania wyniósł 39 770,00 zł.
W wyznaczonym terminie do 24.01.2019 r. do zadania 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 rehabilitacyjno69
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terapeutycznych w Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży
w Rudołtowicach.
Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna Nr OR.0050.19.2019 z dnia 24.01.2019 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 ofertę do przyznania dotacji na realizację zadania
publicznego nr 2. Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna Nr OR.0050.20.2019 z dnia 29 stycznia
2019 r. przyznano dotację dla Polskiego Związku Niewidomych Centrum EdukacyjnoLeczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży – organizacja pozarządowa z siedzibą
w Rudołtowicach w kwocie 23 799,35 zł. Z zajęć skorzystało 1 dziecko niepełnosprawne
z terenu Gminy Miedźna. Koszt zadania wyniósł 23 799,35 zł.
Na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
organizacja pozarządowa – Miedźniański Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Woli ul.
Pszczyńska 82, złożyło ofertę na realizację działania pn. upowszechnianie kultury, sztuki
i ochrony dziedzictwa narodowego wśród seniorów w Gminie Miedźna poprzez aktywizację
intelektualną i społeczną osób w tzw. „złotym wieku w okresie od 5 kwietnia do 31 grudnia
2019 r. Celem zadania było motywowanie seniorów do aktywnego poznawania ciekawych
atrakcji turystycznych oraz zachodzących zmian w środowisku w postaci organizacji wycieczek.
Całkowity koszt zadania dla 86 osób wyniósł 13 743,80 zł, kwota dotacji - 9 602,79 zł, kwota
4 141,01 zł to wkład własny członków stowarzyszenia.
Stowarzyszenie złożyło również ofertę na realizację działania pn. zajęcia ogólno –
rozwojowe z zakresu kultury i rekreacji dla seniorów z terenu Gminy Miedźna w okresie od 21
stycznia do 22 kwietnia 2019 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 37 osób wyniósł
5 341,00 zł, kwota dotacji – 3 300,00 zł, kwota 2 041,00 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 2019 r. Gminy Miedźna z sektorem pozarządowym odbywała się w obszarach:
1. edukacji – zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek
szkolny;
2. pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 43 osób
z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, a także tworzenie warunków
dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, w szczególności wspieranie
samopomocowych form aktywizacji tych osób.
Na w/w zadania z budżetu Gminy Miedźna w roku 2019 przekazano kwotę w wysokości
1 005 998,14 zł.
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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 205 000,00 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 wykonanie
ogrzewania konwektorowego kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków
dla Parafii Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Grzawie, kwotę 10 000,00 zł,
 ustawy prawo wodne - przekazując spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych na terenie sołectw kwotę 57 645,86 zł.
 ustawy o zdrowiu publicznym – w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stowarzyszenia i kluby sportowe otrzymały
dotację w wysokości 95 000,00 zł.
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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 2019 zrealizował budżet w wysokości 22.205.371,75 zł.
Tabela 24. Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r.

Lp.
1.
2.

3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12

Rodzaj środków finansowych

Kwota zł

RAZEM

Środki finansowe z budżetu gminy
1.800.494,29
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z
zakresu administracji rządowej w tym:
świadczenia rodzinne 4.013.708,73
nieubezpieczeni
1.170,00
4.749.785,63
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
66.640,00
Program „Dobry Start” 661.249,70
Dodatki energetyczne
7.017,20
Dotacja na realizację programu „Rodzina 500+”
15.103.458,85
Składki zdrowotne od niektórych świadczeń
14.694,57
rodzinnych
Dotacje celowe z budżet państwa na zadania
18.813,10
własne gminy - dożywianie
Dotacje celowe z budżet państwa na zadania
141.581,55
własne gminy – zasiłki okresowe
Dotacje celowe z budżet państwa na zadania
25.825,38
własne gminy - stypendia
Dotacje celowe z budżet państwa na zadania
149.206,70
własne gminy – zasiłki stałe
Dotacje celowe z budżet państwa na zadania
177.661,43
własne gminy – na częściowe utrzymanie OPS
Dotacja celowa – składki na ubezpieczenie
13.064,25
zdrowotne od zasiłków stałych
Dotacja celowa – na zatrudnienie asystenta rodziny
8.634,00
Środki KFS
2.152,00
RAZEM 22.205.371,75

CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
W 2019 roku niezależnie od rodzaju i formy świadczeń, pomocą objęto 132 rodziny,
liczba osób w rodzinach 311. Wydano ogółem 498 decyzji administracyjnych w tym:
 zasiłki okresowe - 160 decyzji,
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zasiłki celowe, celowe specjalne i obiady dla dzieci w szkołach z programu rządowego
„Posiłek w domu i w szkole” oraz zasiłku celowego i celowego specjalnego z zadań
własnych gminy - 159 decyzji,
 zasiłki stałe - 12 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 – 73 decyzje,
 skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie - 94 decyzje.
Analiza wydatkowanych środków własnych gminy w roku 2019 przedstawiono w tabeli
poniżej.
Tabela 25. Środki własne gminy z podziałem na realizację świadczeń

Lp.
1
2
3
4
5

Rodzaj świadczenia
Zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne
Program „Posiłek w domu i w szkole”
Schronienie (noclegownie, schroniska dla bezdomnych)
Usługi opiekuńcze
Domy Pomocy Społecznej

Kwota/zł
13.738,72
19.160,00
80.916,00
40.038,03
236.579,75

W roku 2019 Gmina Miedźna poniosła wydatki na wypłatę zasiłku celowego na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych jak również na sprawienie
pogrzebu.
DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej
dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W roku 2019 z tej formy
skorzystało 54 uczniów. Wydano 105 decyzji administracyjnych. Koszt tego zadania wyniósł
32.281,72 zł. Wkład własny gminy stanowi kwotę: 6.456,34 zł. tj. 20% łącznych kosztów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2019 wypłacił 631 dodatków mieszkaniowych na kwotę
156.596,00 zł oraz 425 dodatków energetycznych na kwotę 6.879,61 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 2019 roku w pracach porządkowych
na terenie Gminy Miedźna, które trwały od stycznia do grudnia brało udział 12 osób, dla
wszystkich zorganizowano szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
W zakresie świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w roku 2019 Ośrodek przyjął następującą ilość wniosków do realizacji:
 o zasiłek rodzinny oraz dodatki
- 499,
 o zasiłek pielęgnacyjny
- 88,
 o świadczenie pielęgnacyjne
- 14,
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 o specjalny zasiłek opiekuńczy
- 6,
 o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) - 180,
 o fundusz alimentacyjny
- 68,
 o świadczenie rodzicielskie
- 43,
 o świadczenie wychowawcze 500+
- 2 390,
 o jednorazowe świadczenie „Za Życiem”
- 2,
 o świadczenie „Dobry Start”
- 1 539
Ilość wydanych decyzji na świadczenia rodzinne wyniosła 984, natomiast z funduszu
alimentacyjnego 88 decyzji. Liczba dłużników alimentacyjnych w roku 2019 wynosiła 44 osoby.
Liczba wydanych decyzji z świadczenia wychowawczego 500+ wyniosła 2382. Wydatki na
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+ w roku 2019
przedstawiono w tabeli.
Tabela 26. Wydatki poniesione w 2019 r. z podziałem na rodzaj wypłaconych świadczeń

Lp.

Rodzaj świadczenia

Kwota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Zasiłki rodzinne
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek z tytułu zamieszkiwania
Dodatek z tytułu dojazdu
Dodatek z tytułu wielodzietności
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek dla opiekuna
Jednorazowa zapomoga
Świadczenie rodzicielskie
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie „Za życiem”
Świadczenie „Dobry start”
Fundusz alimentacyjny
Świadczenie wychowawcze (500+)
Składki społeczne
Składki zdrowotne

939.721,32
35.497,99
84.015,93
64.889,66
37.729,42
44.875,10
4.520,00
35.047,32
150.847,29
581.985,00
740.622,00
39.680,00
174.000,00
446.251,00
29.760,00
8.000,00
640.650,00
351.160,00
14.913.122,77
147.062,45
14.694,57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w roku 2019 z terenu gminy Miedźna 13
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dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 10 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Łączny koszt w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wyniósł 252.186,61 zł.
W roku 2019 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 2.029,50 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 2019 zostało
wydanych 17 decyzji, przeprowadzono 11 wywiadów środowiskowych. Koszt za wykonane
czynności wyniósł 1.170,00 zł.
PROJEKT UNIJNY „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”
Gmina Miedźna pozyskała środki finansowe na realizację projektu unijnego pt.:
"Inwestycja w przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne działanie 9.1.
Aktywna integracja poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR. Projekt realizowany w ramach ZIT.
Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.
Projekt jest realizowany w okresie od 02.01.2019 r. do 31.05.2020 r. Projekt "Inwestycja
w przyszłość" zakłada wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych
zamieszkujących obszar/y zdegradowane i peryferyjne w gminie Miedźna poprzez wdrożenie
Programu Aktywności Lokalnej. Grupę docelową stanowi społeczność lokalna gminy Miedźna
tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób
w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym zamieszkałe na terenach zdegradowanych wskazanych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji dla gminy Miedźna na lata 2017-2023 tj. mieszkańcy ulicy Wałowej,
Przemysłowej, terenów pokopalnianych w Woli oraz mieszkańcy osiedli Wola I, Wola II.
Projekt zakłada aktywizację 15 osób w tym 8 kobiet oraz 7 mężczyzn. Projekt przewiduje takie
działania do realizacji jak: doradztwo psychologiczne, uruchomienie lokalnego centrum
wolontariatu, szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe.
W ramach działania Lokalnego Centrum Wolontariatu od lipca 2019 roku funkcjonuje
Klub seniora. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego
wsparcie w projekcie udzielane jest bezpłatnie.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 15 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do
wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów
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zdegradowanych w Gminie Miedźna poprzez objęcie ich Programem Aktywności Lokalnej.
Wartość projektu wynosi 188 806,50 PLN, z czego wartość dofinansowania unijnego to 179
366,17 PLN, a wkład własny Gminy Miedźna to kwota 9 440,33 PLN.
W 2019 r. dzięki projektowi „Inwestycja w przyszłość” realizowanemu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski
Fundusz Społeczny) utworzono Lokalne Centrum Wolontariatu oraz Klub Seniora. Projekt jest
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
dzięki czemu uczestnictwo mieszkańców jest bezpłatne. Zarówno działalność Centrum jak
i Klubu Seniora otwarta jest na wszystkich mieszkańców Gminy.
KLUB SENIORA
Z uwagi na zwiększającą się liczbę osób starszych w ogóle społeczeństwa podjęto
decyzję o otworzeniu Klubu Seniora. Klub ma za zadanie zwiększać uczestnictwo seniorów
w życiu społecznym i kulturalnym, rozwijać indywidualne predyspozycje, pasje, talenty.
Działalność Klubu jest także nastawiona na wzajemną integrację uczestników oraz
inspirowanie do aktywnego i twórczego przeżywania własnej starości. Pracę klubu rozpoczęto
w trzecim kwartale 2019 r.
W ramach cotygodniowych spotkań zrealizowano szereg zajęć o różnorakiej tematyce
m.in.: treningi sportowe związane z gimnastyką, bieganiem, nordic walking. Zorganizowano
cykl warsztatów artystycznych: wykonywanie kartek okolicznościowych metodą scrapbooking,
warsztaty decoupage, warsztaty pakowania prezentów. Ponadto zaproszono do Klubu Seniora
różnych gości m.in. dietetyka, prawnika czy funkcjonariuszy policji. Seniorzy mieli także okazję
być gośćmi różnych instytucji m.in. Gminnej Biblioteki Publicznej Filii nr 2 w Woli. Wzięli
również udział w działaniach o charakterze wolontariackim m.in. szkoleniu prowadzonym
przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach oraz spotkaniu dotyczącym
wolontariatu EVS w ramach programu Eramus+. Uczestnicy zorganizowali akcję na rzecz
potrzebującej rodziny oraz przyczynili się do wsparcia inicjatywy Szlachetna Paczka. Oprócz
powyższych działań uczestnicy mogli także spotykać się we własnym gronie i dyskutować na
różne tematy. W chwili obecnej Klub Seniora liczy 12 aktywnych uczestników, którzy
regularnie przychodzą na zajęcia.
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„Po Woli do celu” podczas zajęć z Klubem Seniora

Zajęcia decoupage

Zajęcia: nordic walking
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Spotkanie Klubu Seniora w bibliotece

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU
W 2019 roku w Gminie Miedźna rozpoczęło działalność Lokalne Centrum
Wolontariatu. W ramach działalności Centrum zorganizowano szkolenie poświęcone
wprowadzeniu mieszkańców w tematykę wolontariatu. Do końca roku 2019 zostało zawartych
8 umów o wolontariat oraz porozumienie o współpracy partnerskiej ze Szkołą Podstawową nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli. Wolontariusze udzielali się w pomoc
innym poprzez działalność o charakterze stałym i akcyjnym. Prace obejmowały m.in. pomoc
dzieciom w nauce, wsparcie osób starszych i niesamodzielnych, aktywizację seniorów poprzez
działalność sportową i artystyczną oraz formy akcyjne koncentrujące się wokół udziału
wolontariuszy w piknikach i imprezach na rzecz potrzebujących.
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Szkolenie pt. „Prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu”

W ramach skoordynowanych działań Klubu Seniora i Lokalnego Centrum Wolontariatu
seniorzy wsparli inicjatywę Szlachetnej Paczki oraz przygotowali paczkę dla potrzebującej
rodziny z terenu Gminy Miedźna. W Lokalnym Centrum Wolontariatu odbywały się również
warsztaty kreatywne dla mieszkańców z zakresu m.in. wykonywania kartek okolicznościowych
metodą scrapbookingu i zajęcia decoupage. Ponadto we współpracy z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Przedsiębiorczego zorganizowano wykład dotyczący doświadczeń
z wolontariatu zagranicznego.

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
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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 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 2019 z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania osób chorych, niepełnosprawnych i samotnych skorzystało 10 osób.
Z bezpłatnych usług opiekuńczych korzystały 4 osoby, 6 osób ponosiła odpłatność.
Dochód gminy w roku ubiegłym z tytułu zwrotu za świadczone usługi od usługobiorców
wyniósł 6.454,04 zł. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia całodobowych usług
kieruje się chorych i niepełnosprawnych do domów pomocy społecznej. W 2019 roku
w domach pomocy społecznej przebywało 8 osób. Średni koszt utrzymania w domach pomocy
społecznej, poniesiony miesięcznie na 1 osobę, wyniósł 3 000,00 zł. Ogółem na tą formę
pomocy w 2019r. wydano 236.579,75 zł.
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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 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 2019 roku współpracował z dziesięcioma rodzinami, w tym
z siedmioma w oparciu o postanowienia sądowe oraz dwoma na pisemny wniosek
pracowników socjalnych GOPS. Na liczbę osób w rodzinach współpracujących z asystentem
składało się osiemnaście osób dorosłych i piętnaścioro 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 2019 roku zakończył współpracę z trzema rodzinami.
Analizując roczne sprawozdanie z realizacji programu, warto zwrócić uwagę, że
zmniejsza się liczba rodzin objętych pomocą OPS, 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 i ilość rodzin objętych pomocą asystenta
rodziny. 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 Gminny Program Wspierania Rodziny.
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Do końca roku 2019 mimo ciążącego na gminie obowiązku, wynikającego
z ustawowych przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie utworzono
placówki wsparcia dziennego ale w chwili obecnej trwają prace nad jej utworzeniem.

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 były 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 2019 poniesiono wydatki w wysokości
134.184.34 zł.
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7. OŚWIATA, KULTURA I SPORT
7.1 OŚWIATA I EDUKACJA
Gmina Miedźna w roku 2019 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 i Technikum
nr 1),
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich,
Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej),
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),
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 (klub dziecięcy i żłobek).
Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i przedszkoli Gminy
oraz Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli realizowana jest przez Zespół Oświaty
i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli. W roku 2019 zakończył się rok szkolny 2018/2019, który
był drugim rokiem szkolnym wprowadzenia reformy oświatowej likwidującej naukę
w gimnazjach i wydłużającej okres kształcenia w szkołach podstawowych z sześciu klas do
ośmiu. Był on natomiast pierwszym rokiem, kiedy w szkołach podstawowych kształcenie
odbywało się już w pełnej strukturze, czyli w klasach od pierwszej do ósmej, przy
funkcjonującym jeszcze ostatnim roku kształcenia gimnazjalnego.
Rok szkolny 2019/2020 był natomiast pierwszym rokiem szkolnym bez oddziałów
gimnazjalnych. Pozwala to zaobserwować w roku 2019 wpływ reformy na liczbę uczniów
w szkołach prowadzonych przez gminę, czyli skrócenie okresu kształcenia z dziewięciu lat
(sześć lat w szkole podstawowej i trzy lata w gimnazjum) do ośmiu lat (wyłącznie w szkołach
podstawowych).

Zatrudnienie
W szkołach i przedszkolach jest zatrudnionych 273 nauczycieli tj. 227,91 etatów oraz
166 pracowników niepedagogicznych, tj. 155,31 etatów, wg stanu na 30.09.2019 r. W tej
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liczbie znajdują się także pracownicy przebywający na długotrwałych zwolnieniach lekarskich,
urlopach zdrowotnych, urlopach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich.
Tabela 27. Kadra nauczycielska zatrudniona w placówkach
Lp.

Placówka

Liczba osób

Liczba etatów

1

Przedszkole nr 2 w Woli

10

8,05

2

Przedszkole nr 3 w Woli

8

6,22

3

Przedszkole we Frydku

13

8,42

4

Przedszkole w Górze

15

10,32

5

Szkoła Podstawowa we Frydku

28

22,82

6

Szkoła Podstawowa w Górze

34

29,42

7

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli

57

54,85

8

Zespół Szkół w Woli

48

44,24

9

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej

35

25,70

10

LO w Gilowicach

25

17,87

273

227,91

Razem:

Tabela 28. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego
Stopień awansu zawodowego
Placówka
Przedszkole nr 2 w Woli
Przedszkole nr 3 w Woli
Przedszkole we Frydku
Przedszkole w Górze
Szkoła Podstawowa we Frydku
Szkoła Podstawowa w Górze
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Woli
Zespół Szkół w Woli
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Miedźnej
Liceum Ogólnokształcące
w Gilowicach
Razem liczba umów:
Udział procentowy

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

3
0
2
5
2
1

1
1
1
1
3
4

0
0
2
0
4
3

6
7
8
9
19
26

10
8
13
15
28
34

1

6

5

45

57

1

3

5

39

48

1

5

2

27

35

0

2

1

22

25

16
5,82%

28
10,18%

22
8,00%

209
76,00%

273
100%
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Tabela 29. Kadra niepedagogiczna zatrudniona w placówkach według stanu na dzień 30.09.2019 r.
Placówka

Liczba osób

Liczba etatów

Przedszkole nr 2 w Woli

11

10

Przedszkole nr 3 w Woli

10

10

Przedszkole we Frydku

11

9

Przedszkole w Górze

15

13,5

Szkoła Podstawowa we Frydku

11

9

Szkoła Podstawowa w Górze

12

9,93

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli

34

33,5

Zespół Szkół w Woli

25

25

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej

18

17,5

LO w Gilowicach

7

6,63

Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli

12

11,25

166

155,31

Razem

Tabela 30. Rozwiązanie stosunku pracy w 2019 roku kadry nauczycielskiej
Podstawa prawna
rozwiązania stosunku pracy

przedszkola

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoły
ponadgimnazjalne

art. 20 Karty Nauczyciela

-

-

1

-

przejście na emeryturę

1

-

1

-

4

4

-

-

5

4

2

0

świadczenia
kompensacyjne
Razem:

DOWOŻENIE UCZNIÓW
Gmina w roku 2019 zapewniła bezpłatny transport i opiekę 52 uczniom uczęszczającym
do:
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli, Zespołu Szkół w Woli, Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Górze, Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie,
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach, Zespołu nr 8 Szkół
Specjalnych w Tychach;
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Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołowicach;
Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Pszczynie.
Powyższy obowiązek realizowany był poprzez zapewnienie przez Gminę Miedźna
przewozu, realizowanego przez firmę zewnętrzną, a także poprzez refundację kosztu dowozu
dzieci do szkół, których dowóz i opiekę w trakcie dowozu realizowali rodzice. Podczas trwania
remontu Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze Gmina ponosiła
koszty dowozu dzieci z 4 oddziałów przedszkola do Zespołu Szkół w Woli oraz do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Woli.
W 2019 r. dokonano sprzedaży autobusu szkolnego realizującego przewóz uczniów
z terenu Gminy do Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej. Na powyższe zadanie
wydatkowano środki w łącznej wysokości 367.986,19 zł.
OBOWIĄZEK NAUKI
Dokonywano kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej
terenie, zgodnie 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.
KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna rozpatrywano zgodnie z 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 11 wniosków wydatkując na ten cel środki w wysokości 80.772,60 zł
otrzymane 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 przez działanie świetlic szkolnych, które funkcjonują we wszystkich
placówkach szkolnictwa podstawowego i oddziałów gimnazjalnych. Czas pracy świetlic
pozwala na zapewnienie uczniom niezbędnej opieki przed zajęciami lekcyjnymi, a także po ich
zakończeniu. W roku szkolnym 2019/2020 z działalności świetlic szkolnych korzystało 512
dzieci.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli, Zespole Szkół w Woli, Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Miedźnej oraz w Szkole Podstawowej w Górze, w ramach wypełniania
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funkcji opiekuńczych, w okresie ferii zimowych oraz wakacji zorganizowany został dzieciom
wypoczynek w formie zimowisk i półkolonii letnich. Udział w nich wzięło 146 dzieci.
KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
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 19 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 (od września 2019 r. już nie
funkcjonują) wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli prowadziły opiekę
i edukację dla niepełnosprawnych uczniów i wychowanków. W roku szkolnym 2019/2020 do
11 oddziałów integracyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym uczęszczało 32 dzieci.
Tabela 31. Liczba oddziałów integracyjnych wraz z ilością dzieci niepełnosprawnych

Placówka

Liczba oddziałów
integracyjnych

Liczba dzieci niepełnosprawnych w
oddziałach integracyjnych

3

7

1

6

6

19

11

32

Przedszkole w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w Woli
Oddziały przedszkolne szkoły podstawowej w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli
Szkoła podstawowa
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli
Razem:

Ogółem do gminnych szkół podstawowych (z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych)
oraz szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało 80 uczniów z niepełnosprawnościami, w tym 9
uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych
uczęszczało
natomiast
20
wychowanków
z niepełnosprawnościami, w tym 3 z więcej niż jedną niepełnosprawnością.
W relacji do ogólnej liczby uczniów w ww. szkołach, liczba dzieci
z niepełnosprawnościami stanowi 4%, natomiast w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
– 3%. Udział procentowy liczby uczniów z niepełnosprawnościami w liczbie uczniów ogółem
w każdej ze szkół (z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych) oraz w przedszkolach (wraz
z oddziałami przedszkolnymi) obrazuje wykres nr 3. Z racji specyfiki Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Woli, największą wartość obserwujemy w tej właśnie szkole.

87

GMINA MIEDŹNA

Wykres 4. Udział uczniów z niepełnosprawnościami w każdej ze szkół podstawowych

9%

5%
14%
LOG
SPF
SPG
13%

ZSP Miedźna
ZSP Wola

53%

6%

ZSWola

Uczniowie oraz wychowankowie uczęszczający do szkół i przedszkoli są to dzieci
o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności np. słabowidzące, słabosłyszące,
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, z rozpoznanym
autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawni ruchowo w tym z afazją. W roku szkolnym
2019/202 objęto nauczaniem indywidualnym 1 ucznia. Z dodatkowej bezpłatnej nauki języka
polskiego w roku szkolnym 2019/2020 korzysta 1 uczeń.
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 psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Z powyższej pomocy we wrześniu 2019
korzystało 24 dzieci.
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BUDŻET OŚWIATY
W budżecie oświaty zawierają się dochody i wydatki związane z utrzymaniem szkół
i przedszkoli (dział 801, 854), żłobka i klubu dziecięcego (dział 855), hali sportowej
mieszczącej się przy Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach (dział 926), jednostki
obsługującej – Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli (dział 750) oraz zadania
związane z realizacją wypoczynku letniego, czy ochroną zdrowia realizowanymi w szkołach
(dział 851, 854). W 2019 roku na zadania te wydatkowano kwotę 32 089 531,65 zł, w tym na
wydatki bieżące – 32 077 131,65 zł2. W kwocie wydatków bieżących zawierają się również
działania, wpływające na zwiększenie budżetu oświaty, jednak nie będące dodatkowym
obciążeniem finansowym gminy, ponieważ na ich realizację pozyskano środki ze źródeł
zewnętrznych, tj. zakup podręczników dla uczniów, organizacja wypoczynku letniego
i zimowego, realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zakup
pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkole w Górze, remont i zakup
wyposażenia stołówki szkolnej w szkole w Górze i w Miedźnej, utworzenie „Zielonej
pracowni” w szkole w Górze. Strukturę wydatków oraz dochodów szczegółowo przedstawia
tabela
Tabela 32. Budżet oświaty

L.p.

Wyszczególnienie

Dane za rok
2019

I. WYDATKI

32 089 531,65 zł

1

32 077 131,65 zł

Wydatki bieżące - razem

1.1. Wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół i przedszkoli
Uwagi: wyłącznie wydatki bieżące w działach 801, 851, 854 dotyczące realizacji
zadań przez szkoły i przedszkola, w tym także:
- zakup podręczników finansowanych z dotacji rządowej: 145 565,58 zł,
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE (ERASMUS+):
187 175,55 zł,
- organizacja półkolonii i zimowisk: 53 419,91 zł,
- remonty realizowane w szkołach przez ZOiW

28 961 839,61 zł

1.2. Wydatki bieżące pozostałe
Uwagi: funkcjonowanie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli,
koszt finansowania nauczania religii, koszt finansowania uczęszczania dzieci
przedszkolnych do przedszkoli w innych gminach, koszt dowozu uczniów i dzieci
przedszkolnych, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, bez ujęcia projektów
współfinansowanych ze środków UE)

1.3 Wydatki bieżące na realizację projektów współfinansowanych ze
środków UE, a prowadzone przez ZOiW

2

1 421 078,95 zł

981 200,53 zł

na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 jednostek organizacyjnych Gminy Miedźna
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1.3 Wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka i klubu dziecięcego
1.4 Wydatki bieżące na funkcjonowanie hali sportowej w Gilowicach
2.
Wydatki majątkowe - razem
II. SUBWENCJA + DOTACJE
1.

20 690 597,00 zł

Otrzymana subwencja oświatowa na rok 2019
Uwagi: naliczona według stanu na dzień 30.09.2018 r.

2.
3.

536 663,92 zł
176 348,64 zł
12 400,00 zł

Zwiększenia subwencji oświatowej w ciągu 2019 roku
Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania
przedszkolnego

19 172 374,00 zł
797 619,00 zł
656 604,00 zł

Uwagi: naliczona według stanu na dzień 30.09.2018 r.

4.

Dotacje celowe inne
- „Posiłek w szkole i w domu”: 118 862,38 zł
- dotacja podręcznikowa: 145 565,58 zł
- dotacja „Maluch+”: 43 200,00 zł
- dotacja „Wyprawka szkolna”: 1 811,10 zł
- dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”: 24 000,00 zł
- dotacja „Zielona pracownia” – 34 999,00 zł

III. DOCHODY
1.
2.
3.

333 439,06 zł

1 827 479,14 zł

Wpłaty rodziców za żywienie w szkołach i przedszkolach oraz klubie
dziecięcym i żłobku
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych oraz w klubie dziecięcym i żłobku
Pozostałe dochody

1 222 780,60 zł
164 000,50 zł
216 311,38 zł

Dyrektorzy szkół i przedszkoli corocznie doposażają swoje placówki w pomoce
dydaktyczne oraz przeprowadzają na bieżąco remonty w placówkach celem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Środki na ten cel zapewnione
mają w ramach budżetów na każdą z jednostek. Wysokość zrealizowanych w 2019 r. wydatków
na utrzymanie poszczególnych jednostek obsługiwanych przez Zespół Oświaty i Wychowania
w Miedźnej, przedstawiono poniżej.
Tabela 33. Budżet w roku 2019 w poszczególnych jednostkach

Nazwa placówki

Budżet (zł)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej
Szkoła Podstawowa we Frydku

7 735 609,47
3 872 093,58
2 356 737,07

Szkoła Podstawowa w Górze
LO w Gilowicach

3 193 315,11
1 711 425,34
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Hala Sportowa w Gilowicach

176 348,64

Zespół Szkół w Woli

6 002 672,75

GPP nr 2 w Woli
GPP nr 3 w Woli

1 117 402,35
1 272 400,31

GPP we Frydku
GPP w Górze
(na okres od 01.01.2019 do 31 sierpnia 2019 r. – oddziały
przeniesione do Zespołu Szkół w Woli i ZSP w Woli)
Zespół Kubusiowe Maluchy

1 045 598,82
613 083,40

536 663,92

REMONTY
W 2019 roku wykonano szereg remontów w budynkach jednostek oświatowych,
z których największą inwestycją był generalny remont Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Górze sfinansowany z budżetu gminy w wysokości prawie 400.000,00 zł.
Przebudowano także infrastrukturę rekreacyjną poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego,
bieżni do skoku w dal, parkingu i placu rekreacyjnego w ramach środków z Unii Europejskiej
pozyskanych z programu PROW (EFRROW) na kwotę ok. 650.000,00 zł, gdzie kwota prawie 232
tys. zł stanowiła otrzymane dofinansowanie. Szczegółowy opis wykonanych prac remontowych
przedstawia tabela poniżej.
Tabela 34. Wykaz przeprowadzonych remontów w poszczególnych placówkach oświatowych
REMONTY WYKONANE W BUDYNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ROKU 2019
REALIZOWANE
REALIZOWANE PRZEZ
REALIZOWANE PRZEZ
WYKONANE PRZEZ
PRZEZ GMINĘ
ZOiW
PLACÓWKĘ
KONSERWATORÓW
(ZLECANE FIRMOM)

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach
- zakup i wymiana
wykładzin
w pokoju
nauczycielskim
i gabinecie dyrektora

Malowanie:
sala 21, świetlica, gabinet pedagoga,
pomieszczenie dla pracowników,
pokój nauczycielski, gabinet
dyrektora, pracownia plastyczna,
korytarz obok szatni i na piętrze II
Odnowienie siedzisk
w amfiteatrze- malowanie

Zespół Szkół w Woli
– remont lamp na
dużej hali sportowej
– remont i wymiana
lamp w bibliotece

– wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy wejściu do
budynku szkoły
– remont kapitalny łazienki (dla
pracowników kuchni) – wymiana

91

GMINA MIEDŹNA

szkolnej (nr-y sal 19 i
20).

płytek, wykonanie kabiny
prysznicowej
– wykonanie rurociągu w kanale
technicznym 60 mb
– wykonanie i zainstalowanie
balustrady na terenie placu szkolnego
9m
– wymiana części rur kanalizacyjnych
żeliwnych na plastikowe pod kuchnią
szkolną (główny odpływ ze zmywalni)
– założenie 19 szt. rolet
materiałowych w salach nr 67, 68
oraz w stołówce szkolnej
– malowanie oraz wymiana wykładzin
w salach nr 2, 54, 68 oraz malowanie
kantorka nr 53
– malowanie lamperii w sali nr 28

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli
- wymiana poszycia
dachowego wraz
z instalacją
odgromową na dachu
sali gimnastycznej
(po wichurze).

SP – LIPOWA 3
- malowanie korytarza na 1 piętrze
oraz świetlicy szkolnej
- naprawa schodów bocznego wejścia
do szkoły,
- naprawy w łazienkach – wymiana
uszkodzonej armatury
P-LE
- malowanie korytarza przy wejściu
oraz sali maluchów
SP - PRZEMYSŁOWA 7
- malowanie sali 314 oraz sali 311

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej
SZKOŁA
- Wymiana parkietu w
sali gimnastycznej,
- cyklinowanie
parkietów w salach 9,
10, 11.
PRZEDSZKOLE
- wykonanie nowego
ogrodzenia (Rada
Sołecka).
- zakupiono urządzenia
ogrodowe na plac
zabaw (UG).

PRZEDSZKOLE
- zakup
i zamontowanie pieca
gastronomicznego.
- zakup stołu
gastronomicznego do
przygotowywania
posiłków.

SZKOŁA
- wymiana i kładzenie
płytek na schodach
zewnętrznych w szkole
(stary budynek).
- montaż domofonu.
- wymiana posadzki w
salach 2,3,4(usunięcie
parkietu i montaż
panelu winylowego).
- szereg działań
podjętych w celu
usunięcia
niesprawności
hydrantów
wewnętrznych (sprawa
przekazana do UG).

SZKOŁA
- malowanie sal 2, 3, 4
- suwanie „zagrzybienia”
w salach 2,3,4 i tynkowanie.
- wymiana drzwi w sali 6 (usuniętych
przy remoncie stołówki).
- skuwanie tynku i nałożenie nowego
w piwnicy.
- malowanie pomieszczenia do
przechowywania ziemniaków.
- wyrównywanie masą schodów
zewnętrznych(od strony starej
biblioteki).
- zorganizowanie szatni
w pomieszczeniu dawnego pokoju
nauczycielskiego
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- remont generalny
stołówki szkolnej
(w ramach programu
„Posiłek w szkole
i w domu”
PRZEDSZKOLE
- malowanie sali
w grupie starszaków
i średniaków.
- modernizacja łazienek
maluchów i
średniaków /wymiana
umywalek, muszlidostosowanie
wysokości do wzrostu.
- wykonanie instalacji
elektrycznej potrzebnej
do podłączenia pieca.

PRZEDSZKOLE
- naprawa sprzętu na placu zabaw –
usunięcie niebezpiecznych
drewnianych elementów.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku
- malowanie sal nr 12,13,15 oraz
szatni WF i pomieszczeń
w kuchni,
- wymiana wykładziny w sali nr 2
- poprawki w salach po zalaniach w
skutek ulewy
- naprawa dachu (uzupełnienia papy)
- malowanie linii ostrzegawczych na
schodach
- naprawa schodów wejściowych
(uzupełnienie płytek)
- naprawy i malowanie urządzeń na
placu zabaw,
- uzupełnienie szczeliny
w barierce na schodach
wewnętrznych

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze
- generalny remont
szkoły,
- przebudowa
niekomercyjnej
infrastruktury
rekreacyjnej (boisko
wielofunkcyjne, bieżnia
do skoku w dal)
- budowa parkingu

- remont pokoju
nauczycielskiego
- remont i doposażenie
kuchni w ramach
programu „Posiłek
w szkole i w domu”

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli
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- remont łazienki w
sali wychowawczoedukacyjnej „Sarenki”

- naprawa części dachu
oraz częściowe
nadbudowanie komina
- naprawa alarmu
- naprawa domofonu
- kontynuacja remontu
pralni
- usunięcie lamp na
placu zabaw
- malowanie kuchni
i klatki schodowej

- malowanie wejścia do przedszkola,
- przesunięcie urządzeń metalowych
na placu zabaw
z nawierzchni betonowej do strefy
bezpiecznej (wykopanie
i wbetonowanie)
- konserwacja urządzeń ogrodowych metalowych

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli
- cyklinowanie i
lakierowanie parkietów
dookoła wykładziny w
3 salach: „Króliczki”,
„Tygryski” i „Misie”

- malowanie pokoju nauczycielskiego,
- malowanie pojedynczych ścian w
salach „Tygryski”, „Króliczki” i
„Kangurki”,
- malowanie holu przedszkolnego,
- malowanie urządzeń ogrodowych drewnianych oraz metalowych

Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze
Rozbudowa budynku

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku
- wymiana pieca
gazowego centralnego
ogrzewania

- cyklinowanie i lakierowanie
parkietu w 2 salach lekcyjnych oraz w
gabinecie dyrektora

W szkołach i przedszkolach realizowano następujące projekty współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. projekt pt. „Przygoda z nauką” realizowany w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r.
w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Woli, Szkole Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli. Całkowita wartość projektu
wynosi 813.796,01 zł. Kwota dofinansowania: 732.416,41 zł;
2. projekt pt. „W świecie nauki” realizowany w okresie od lipca 2019 r. do czerwca 2021 r.
w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Górze oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. B.
Malinowskiego w Woli. Całkowita wartość projektu wynosi 792.818,84 zł. Kwota
dofinansowania: 713.536,95 zł;
3. projekt pt. „Gotowi na wiedzę” realizowany w okresie od lipca 2019 r. do czerwca 2021 r.
w Szkole Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku oraz Szkole Podstawowej im. Powstańców
Śląskich w Miedźnej. Całkowita wartość projektu wynosi 488.400,40 zł. Kwota
dofinansowania:
439.560,36 zł;
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4. projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy
Miedźna” realizowany w okresie od sierpnia 2018 r. do stycznia 2020 r. w Gminnym
Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze. Całkowita wartość projektu wynosi
326.248,79 zł. Dofinansowanie: 277.311,47 zł;
5. projekt pt. „Krok w przyszłość” realizowany w okresie od października 2018 r. do lipca 2019
r. Cel przedsięwzięcia: podniesienie kompetencji cyfrowych 100 mieszkańców gminy
Miedźna w wieku powyżej 25 roku życia poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń. W ramach
projektu przeprowadzonych zostanie dziesięć szkoleń w sześciu tematach: „Rodzic
w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach
społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Kultura w sieci”.
Uczestnikami będą mieszkańcy gminy Miedźna w wieku powyżej 25 roku życia. Szkolenia
przeprowadzane będą w wybranych szkołach podstawowych gminy Miedźna. Na potrzeby
przeprowadzania szkoleń zakupionych zostanie 10 komputerów, które jednocześnie
uzupełnią oświatową bazę dydaktyczną. Całkowita wartość projektu wyniosła: 56 000,00 zł,
w tym wnioskowane dofinansowanie – 56 000,00 zł.
Dzięki projektom uczniowie brali udział w różnego rodzaju zajęciach, które organizowane
były w różnym zakresie w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych 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;
3) zajęcia terapeutyczne oraz specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych oraz ze
specyficznymi trudnościami w nauce;
4) zajęcia wspierające dla uczniów młodszych.
Ponadto sfinansowano nauczycielom szkolenia i kursy doskonalące warsztat pracy
nauczyciela. W ramach projektów szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce
dydaktyczne na kwotę ponad 600.000,00 zł. Doposażanie było realizowane w roku
2018/2019 i będzie kontynuowane w roku 2019/2020.
W Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach realizowane były następujące projekty:
1) "Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym" - kwota dofinansowania 152.959,05 zł, okres od
1.10.2018 r. - 30.09.2020 r. Cel projektu: wdrażanie elementów nauczania dwujęzycznego
(w języku angielskim) na lekcjach matematyki i przedmiotów ścisłych;
2) "Edukowanie
innowacyjnego
i
twórczego
obywatela
Europy"
kwota
dofinansowania 129.877,95 zł. Cel projektu: poznawanie dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego krajów partnerskich oraz instytucji europejskich.
W Zespole Szkół w Woli realizowany był projekt ERASMUS+ pt. „Najwięcej uczymy się przez
działanie” – kwota dofinansowania 134.997,73 zł, okres od września 2018 r. do września 2020 r.
Cel projektu: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i podniesienie jakości kształcenia
w szkole.
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Ponadto w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiono do realizacji szeregu programów
rządowych i nie tylko, dzięki czemu w 2019 r. otrzymano na realizację dodatkowych działań,
środki finansowe w ogólnej kwocie 222.872,48 zł, tj.:
1) Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 118.862,38 zł na remont i doposażenie
dwóch stołówek szkolnych – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej i Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze. Realizacja programu i jego rozliczenie
nastąpiła w roku szkolnym 2019/2020.
2) Rządowy program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 24.000,00 zł na zakup do
dwóch bibliotek szkolnych nowości wydawniczych niebędących podręcznikami –
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli oraz w Zespole Szkół w Woli. Realizacja
i rozliczenie nastąpiła w roku szkolnym 2019/2020;
3) Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach „Zielona pracownia” – 34.999,00 zł na utworzenie w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Górze pracowni „Krainy Odkrywców” do nauki przedmiotów
przyrodniczych. Realizacja i rozliczenie nastąpiła w roku szkolnym 2018/2019;
4) Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”
2019 – 43 200,00 zł na sfinansowanie funkcjonowania Klubu Dziecięcego „Kubusiowe
Maluchy” w Woli;
5) Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – 1.811,10 zł na
refundację zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Gilowicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli (środki na ten
cel pozyskuje i wydatkuje samorząd, na terenie którego funkcjonuje dana szkoła
niezależnie od tego, czy jest dla tej szkoły organem prowadzącym).
W ramach środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pozyskano:
1) 75.000,00 zł na doposażenie pracowni do przedmiotów przyrodniczych w Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze;
2) 258.136,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, które zwiększyły ogólną
kwotę subwencji otrzymanej przez Gminę Miedźna na cele oświatowe.
Ponadto zwiększono Gminie Miedźna wysokość subwencji oświatowej o kwotę 446.483,00 zł
w trakcie roku 2019, w związku z przyjętym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz.
1662). Powyższe środki zostały pozyskane dzięki zaangażowaniu szkół oraz istniejącej współpracy
z Zespołem Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli.
PRZEDSZKOLA
W gminie funkcjonują przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
do których od września 2019 r. uczęszcza 714 dzieci w 31 oddziałach, co daje o 37 dzieci więcej
w stosunku do roku szkolnego poprzedniego (677 dzieci w 29 oddziałach wg stanu na dzień
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30.09.2018 r.). Przyczyniło się do tego otwarcie we wrześniu 2019 r. dwóch dodatkowych
oddziałów w przedszkolu w Górze.
Tabela 35. Liczba oddziałów i dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Placówka

Ilość
oddziałów

Ilość dzieci
ogółem

4
4
4
4
4
6
2
1

75
100
100
88
95
145
49
25

2

37

31

714

Przedszkole nr 1 w Woli (z oddziałami integracyjnymi)
Przedszkole nr 2 w Woli
Przedszkole nr 3 w Woli
Przedszkole we Frydku
Przedszkole w Miedźnej
Przedszkole w Górze
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej we Frydku
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 (z
oddziałami integracyjnymi)

Razem:

Liczba dzieci urodzonych w latach 2013-2016, które w roku szkolnym 2019/2020 są
uprawnione do korzystania z wychowania przedszkolnego i zameldowanych na terenie Gminy
Miedźna wynosiła 776. Z wychowania przedszkolnego skorzystało natomiast 714 dzieci. Procent
upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna wynosi 92%. Jest to wskaźnik, który
obarczony jest pewnym ryzykiem błędu, ponieważ dane o liczbie dzieci odnoszą się do dzieci
zameldowanych, a prawo do korzystania z opieki przedszkolnej odnosi się do miejsca
zamieszkania. Szczegółowe dane dotyczące liczby dzieci korzystających z wychowania
przedszkolnego z podziałem na wiek w porównaniu z liczbą dzieci zameldowanych na terenie
Gminy Miedźna przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 36 Liczba oddziałów oraz wychowanków przedszkoli
Placówka
Przedszkole nr 1 w Woli (z oddziałami integracyjnymi)
Przedszkole nr 2 w Woli
Przedszkole nr 3 w Woli
Przedszkole we Frydku
Przedszkole w Miedźnej
Przedszkole w Górze
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej we Frydku
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli
Razem:

Ilość oddziałów
4
4
4
4
4
6
2
1
2
31

Ilość dzieci
ogółem
75
100
100
88
95
145
49
25
37
714
97
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Tabela 37 Liczba dzieci według wieku w poszczególnych jednostkach

Wiek dziecka
2014
2013

rok urodzenia

2016

2015

placówka

3 lata

4 lata

5 lat

6 lat

153

196

165

192

714

190

220

167

199

776

80%

89%

99%

96%

92%

Dzieci uczęszczające do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych
Dzieci zamieszkałe na terenie gminy
Miedźna
Stopień upowszechnienia edukacji
przedszkolnej w gminie Miedźna

razem

Gmina Miedźna finansuje koszty z tytułu pobytu w przedszkolach niepublicznych
i publicznych w innych gminach dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Miedźna. Podstawą
prawną jest art. 50 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych. W badanym roku szkolnym było to 20 dzieci, tj. Pszczyna – 7, Oświęcim – 3, Tychy
– 4, Bieruń – 1, Goczałkowice-Zdrój – 5. W związku z realizacją tego obowiązku poniesiono w 2019
r. koszty w wysokości 144.448,63 zł.
SZKOŁY PODSTAWOWE
W gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało w roku 2019/2020
1490 uczniów w 73 oddziałach, co daje o 109 uczniów więcej w stosunku do roku szkolnego
2018/2019. W roku szkolnym 2018/2019 do klas 1-8 szkół podstawowych uczęszczało 1381
uczniów w 68 oddziałach. Tabela 10.1 przedstawia liczbę oddziałów oraz uczniów w każdej ze
szkół podstawowych. Ogólna liczba uczniów w gminie w szkołach podstawowych (z wyłączeniem
oddziałów przedszkolnych) wzrosła o 8%. Średnia liczebność uczniów w oddziale szkoły
podstawowej wynosi w roku szkolnym 2019/2020 – 20,45 ucznia na oddział. Podczas, gdy w roku
szkolnym 2018/2019 wskaźnik ten wyniósł – 20,31 (wyłącznie klasy 1-8 szkół podstawowych, bez
uwzględniania klas gimnazjalnych).
Tabela 38 Liczba oddziałów oraz uczniów w szkołach podstawowych wg stanu na dzień 30 września
2019 r.

Placówka

Szkoła
Podstawowa
nr 1 w Woli

Ilość
Ilość dzieci Ilość oddziałów
oddziałów
przedszkolnych
szkoły
szkoły
w szkole
podstawowej
podstawowej
podstawowej

18

393

2

ilość dzieci
w oddziałach
przedszkolnych
szkoły
podstawowej

Razem
liczba
oddziałów

Razem liczba
uczniów

49

20

442

98

GMINA MIEDŹNA

Szkoła
Podstawowa
nr 2 w Woli
Szkoła
Podstawowa
we Frydku
Szkoła
Podstawowa
w Miedźnej
Szkoła
Podstawowa
w Górze

Razem

16

321

2

37

18

358

13

252

1

25

14

277

10

194

0

0

10

194

16

330

0

0

16

330

73

1490

5

111

78

1601

Od września 2019 r. przestały funkcjonować w polskim systemie kształcenia gimnazja.
W roku szkolnym 2017/2018 ogółem w szkołach podstawowych (z wyłączeniem
oddziałów przedszkolnych) i oddziałach gimnazjalnych uczyło się 1483 uczniów w 75 oddziałach.
W roku szkolnym 2018/2019 było to 1514 w 75 oddziałach. W roku szkolnym 2019/2020 jest to
1491 uczniów w 73 oddziałach (już bez uwzględnienia oddziałów gimnazjalnych). Dane te
wskazują na poprawiający się wskaźnik liczebności uczniów w oddziale, który z roku na rok
wskazuje większą uśrednioną liczbę uczniów liczoną na oddział w gminie Miedźna. Świadczy to
o funkcjonowaniu w roku szkolnym 2019/2020 oddziałów klasowych, które są mniej
kosztochłonne w stosunku do lat poprzednich.
Tabela 39. średnia liczebność uczniów w oddziale

Szkoły podstawowe + oddziały gimnazjalne

2017/2018

2018/2019 2019/2020

liczba uczniów

1483

1514

1491

liczba oddziałów
średnia liczebność uczniów w oddziale

75
19,77

75
20,19

73
20,42

Rok szkolny 2019/2020 został ogłoszony w Gminie Miedźna rokiem TIK-ów i kodowania.
Jest to rok szkolny, w którym szczególne znaczenie mają umiejętności wykorzystywania urządzeń
mobilnych do nauki programowania i kodowania, a także do analitycznego i logicznego myślenia
oraz rozwoju koncentracji.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
W roku 2019 gmina była organem prowadzącym dla dwóch szkół ponadgimnazjalnych, tj.
Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Woli oraz Liceum Ogólnokształcącego im.
prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach.
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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.2019.1479),
ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.
U.2019.115 – 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 siedzibą
w Grzawie. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, posiada osobowość
prawną. Została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod
numerem 2/2002. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w zakresie organizacji i funkcjonowania
sprawuje Wójt Gminy Miedźna.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje oraz pomocy instrukcyjnometodycznej 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 2019
roku wynosił 10 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 6,38 etatu (4 całych
etatów, 4 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 2019 zamyka
się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 6 094,10 zł, natomiast rachunek
zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 13 693,34 zł.
Na poszczególne pozycje bilansu składają się:
AKTYWA
 Aktywa trwałe w kwocie 1 722,40 zł stanowiące środki trwałe
 Aktywa obrotowe
stanowiące:
środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 2 291,30 zł
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 2 080,40 zł (obejmują koszty
poniesione w bieżącym roku w części przypadającej na następny okres i dotyczą
ubezpieczenia mienia Biblioteki, udzielonych licencji na programy finansowo-księgowe
oraz kadrowo-płacowe, abonamentu za stronę internetową biblioteki.
PASYWA
 kapitał (fundusz) własny w kwocie 5 671,44 zł
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(jest to stan kapitału (funduszu) podstawowego na początek 2019 r. w kwocie 8 021,90 zł
i powiększony o stratę z 2019 r. w wysokości 13 693,34 zł.
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 11 765,54 zł
na które składają się:
 zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 2 012,09 zł (rozliczenia z tytułu dostaw i usług),
 zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 9 753,45 zł (rozliczenia z tytułu podatków
i ubezpieczeń)
Rachunek zysków i strat:
Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w kwocie 13 693,34 zł

 przychody w kwocie 505 718,91 zł
stanowią przychody z działalności statutowej, to jest z:
 dotacji na działalność statutową od organizatora w wysokości 490 000,00 zł,
 dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 13 330,00 zł,
 dotacji KFS w kwocie 1 453,01 zł,
 usługi związane z działalnością statutową (upomnienia, ksero) w wysokości 935,90 zł.
 koszty w kwocie 521 997,75 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, koszt utrzymania biblioteki, 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 2 585,50 zł,
Ujemny wynik finansowy za rok 2019 po zatwierdzeniu sprawozdania przez organizatora
pomniejszy fundusz jednostki (GBP).
W roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna była realizatorem następujących imprez
kulturalno-edukacyjnych, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 40. Wykaz imprez kulturalno-edukacyjnych zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w roku 2019

NAZWA IMPREZY

TERMIN

I.

MIEJSCE

ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

O Pingwinku, który chciał latać
zajęcia biblioteczne

15.01.19 r.
16.01.19 r.

P-le Frydek
P-le Gilowice/
GBP M-na

75

101

GMINA MIEDŹNA

Zimowe zabawy z Kicią Kocią –
zajęcia biblioteczne
Legenda o Skarbniku- zajęcia
biblioteczne
Z wykorzystaniem teatrzyku
kamishibai
O przyjaźni- na podstawie bajki
”Paw, który ogon miał z przyjaźni”- 2
zajęcia biblioteczne
Lepimy bałwana – zajęcia
biblioteczne
O miłości i innych uczuciach – zajęcia
biblioteczne

17.01.19 r.
28.01.19 r.
29.01.19 r.

P-le Nr 2
P-le nr 3/ filia nr 2 Wola
P-le Miedźna/
GBP M-na

95
80
25

29.01.19 r.
30.01.19 r

P-le Miedźna;
Oddział p-la M-na/
GBP M-na
GBP- filia nr 2 Wola

72

36

Spotkania z legendą – zajęcia
biblioteczne
Legenda o Białej i Czarnej Wiśle –
zajęcia biblioteczne
„O kaczce, co przebrała miarkę” –
zajęcia biblioteczne

05.02.19 r.
06.02.19 r.
26.0219 r.

P-le Frydek
P-le Gilowice/
GBP M-na
GBP- filia nr 2 Wola
P-le M-na/
GBP M-na
P-le M-na
Oddział p-la M-na/
GBP M-na
P-le nr 2 Wola
P-le nr 3 Wola- Filia
Wola
GBP– Filia nr 2 Wola

23

Gdzie jest Kicia Kocia – zajęcia
biblioteczne

31.01.19 r.
05.05.19 r.

26.02.19 r.
27.02.19 r.
26-28.02.19 r.

Magia z bajkami- zajęcia
biblioteczne
Legenda o poznańskich koziołkach –
zajęcia biblioteczne
Poczta dawniej i dziś- zajęcia
biblioteczne

28.02.19 r.
01.03.19 r.
04.03.19 r.
05.03.19 r.
14.03.19 r.

Majsterkujemy z Kicią Kocią – zajęcia
biblioteczne
„Marzanna” – zajęcia biblioteczne
Co nieco o zdrowym odżywianiu
czyli „O kurze, co tyła na diecie” –
zajęcia biblioteczne
Tęczowe zajęcia – zajęcia
biblioteczne
Paw bez ogona – zajęcia biblioteczne

18.03.19 r.
25.03.19 r.
19.03.19 r.
19.03.19 r.
20.03.19 r.

Kukuryk – rzecz o dzieleniu się
zajęcia biblioteczne

16.04.19 r.
17.04.19 r.

09.04.19 r.
11.04.19 r.

19

33

76

170

42

GBP – Filia nr 2 Wola

40

P-le Frydek
p-le Gilowice/
GBP M-na
P-le nr 2 w Woli
p-le nr 3w Woli
P-le M-na/ GBP M-na
P-le M-na/ GBP M-na
oddział p-la M-na

81

P-le Gilowice/
GBP M-na
P-le Frydek/ GBP M-na
P-le M-na
Oddział p-la M-na /
GBP M-na

180
25
70

35
41

49
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Pisanki- zwyczaje wielkanocnezajęcia biblioteczne
Kaczka i moda – zajęcia biblioteczne

17.04.19 r.

P-le M-na/ GBP M-na

50

09.05.19 r.

P-le Frydek/ GBP M-na

42

Praca i zawody – zajęcia biblioteczne

09.05.19 r.

45

„Lwy z Gdańskiego Ratusza” –
zajęcia dla przedszkolaków
Z Kazikiem do Afryki – zajęcia
biblioteczne
„Mama Mu- o znaczeniu czytania –
zajęcia biblioteczne
Emocje – zajęcia dla przedszkolaków

10.05.19 r.

P-le Gilowice/ GBP
M-na
GBP – Filia nr 2 Wola

14.05.19 r.

P-le M-na/ GBP M-na

70

14.05.19 r.

P-le M-na/ GBP M-na

25

23.05.19 r.

P-le O.Miedźna/GBP
Miedźna / GBP M-na
GBP – Filia nr 2 Wola

24

GBP – Filia Wola

65

GBP Miedźna /p-le
Gilowice
GBP- filia nr 2 Wola

47

11.06.19 r.

P-le Miedźna/GBP
Miedźna

64

12.06.19 r.

P-le O. Miedźna/GBP
Miedźna
P-le nr 2 w Woli,
P-le nr 3 w Woli/
filia w Woli
P-le M-na/GBP M-na

19

Legenda o Wiśle – zajęcia dla
przedszkolaków
Jedziemy na morze z Marysia i
Gryzkiem – zajęcia dla
przedszkolaków
Bezpieczne wakacje – zajęcia dla
przedszkolaków
Spotkanie z Samochodzikiem
Frankiem – zajęcia dla
przedszkolaków
Podróże po Polsce
z Samochodzikiem Frankiem oraz
Spotkanie z Misiem Tulisiem zajęcia dla przedszkolaków
Zakochany Wilk – zajęcia dla
przedszkolaków
Marysia i psotny kotek - zajęcia dla
przedszkolaków

27.05.19r., 05, 06,
07.06.19 r.
29.05.19 r.

Zły wilk; Mysz o sercu lwa i
Pamiętnik grzecznego psa – zajęcia
dla przedszkolaków
Zdrowo i kolorowo - zajęcia dla
przedszkolaków
Jesienne zwyczaje zwierząt

24.09.19 r.

Urodziny Książkowego Misia –
spotkanie z maluszkami
„Zawodowcy”- czyli co to jest za
zawód – zajęcia dla przedszkolaków

06.06.19 r.
10.06.19 r.

25,26.09.19 r.

25,26.09.19 r.

41

57

18

135

74

68

08.10.19 r.

P-le Frydek, P-le
Gilowice/ GBP Miedźna
P-le O. M-na/GBP
M-na
GBP-filia nr 2 Wola

24.10.19 r.

P-le Frydek/GBP M-na

40

27.09.19 r.

15
18
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Marysia- księga mądrego malucha –
zajęcia dla przedszkolaków

24, 25.10.19 r.

„Misiowe” spotkanie z
przedszkolakami
Elmer – opowiadania o kolorach;
Koty i psy – zajęcia dla
przedszkolaków
Niesforny świstak – zajęcia dla
przedszkolaków
Kolorowy zawrót głowy, czyli skąd
się biorą kolory – zajęcia dla
przedszkolaków
Marysia i wycieczka
do zoo – zajęcia dla przedszkolaków

25.10.19 r.

Świąteczne spotkania z
przedszkolakami
Soniulinda i Matilda – zajęcia dla
przedszkolaków
II.

177

29.10.19 r.

P-le nr 2 w Woli,
P-le nr 3 w Woli/
filia w Woli
P-le O. M-na/
GBP M-na
P-le M-na/GBP M-na

14, 15.11.19 r.

GBP-filia nr 2 Wola

34

19.11.19 r.

P-le Frydek /GBP M-na

40

21, 22.11.19 r.

P-le nr 2 w Woli,
P-le nr 3 w Woli/
filia w Woli
P-le O. M-na
P-le M-na/GBP M-na
GBP-filia nr 2 Wola

178

05., 09.12.19 r.
12, 17, 18.12.19 r.

17
72

90
53

ZAJĘCIA I LEKCJE BIBLIOTECZNE DLA UCZNIÓW SP

2 lekcje biblioteczne poświęcone dla
klas II i III nt. pingwinów pt. „Do
trzech odlicz”
Z wizytą na biegunach- zajęcia dla
klas II SP nr 1 Wola
Mleczne czary – zajęcia dla klas II-III
SP nr 1 Wola
Toruńskie pierniki - Zajęcia
biblioteczne dla klas 0 SP nr 2 Wola

Wizyta w fokarium- zajęcia
biblioteczne dla kl. I SP nr 1 Wola
Legenda o śpiących rycerzach pod
Giewontem- zajęcia biblioteczne
Od ziarna do mąki – zajęcia dla klas
II i III SP nr 1 Wola
Zagadkowy księżyc – zajęcia dla klas
I ZSP
w Woli

29.01.19 r.

SP Miedźna/GBP M-na

43

07.01.19 r.

GBP- filia Wola

58

09.01.19 r.

GBP-filia Wola

53

22.01.19 r.
24.01.19 r.
25.01.19 r.
29.01.19 r.
06.02.19 r.

GBP-filia nr 2 Wola

07.02.19 r.
08.02.19 r.
04.03.19 r.

GBP- filia nr 2 Wola
GBP-filia w Woli

38
60

06.03.19 r.

GBP – filia w Woli

52

55

GBP- filia Wola

45
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Legendy – zajęcia dla klas 0 z ZSP w
Woli
Legendy „Lwy z gdańskiego ratusza”zajęcia dla klas 0 ZSP w Woli
Legenda o Wiśle – zajęcia dla klas 0
ZSP w Woli
Klasyka baśni- Czerwony Kapturek
zajęcia dla klas I ZSP w Woli
Opowieści
o najwierniejszych „psijacielach”- psi
bohater – zajęcia dla klas 0 z ZS w
Woli
W świecie baśni- Śpiąca królewna:
zajęcia dla klas 0 z ZSP w Woli
Wesołe „żabawy”- zajęcia dla klas I i
0 ZS w Woli

07.03.19 r.
08.03.19 r.
15.05.19 r.
17.05.19 r.
07.06.19 r.
13.06.19 r.
02,03,04.10.19 r.

GBP-filia nr 2 Wola

45

GBP-filia nr 2 Wola

42

GBP-filia nr 2 Wola

38

GBP-filia nr 2 Wola

55

07.10.19 r.
08.10.19 r.

GBP- filia w Woli

123

04, 05, 06,
08.11.19 r.
12, 13.11.19 r.

GBP-filia nr 2 Wola

93

GBP- filia w Woli

117

O misiach na Dzień Pluszowego
Misia – zajęcia dla klas I/III SP w
Górze – 6 zajęć
W świecie baśni – Jaś
i Małgosia – zajęcia dla klas 0 i I ZSP
w Woli

26.11.19 r.

GBP Miedźna z/s w
Grzawie /SP Góra/

116

03, 05, 09.12.19 r.

GBP-filia nr 2 Wola
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III.

BAJKOWE SPOTKANIA ZAJĘCIA DLA DZIECI 3-5 LAT

Bajkowe spotkanie: Śnieżne zabawy
Bajkowe spotkanie : Walentynkowe
spotkania
Bajkowe spotkanie: Wiosna na
Bajkowym Spotkaniu
Bajkowe spotkanie:
Wokół jajka
Bajkowe Spotkanie
Bajkowe spotkanie z przyrodą
Motylkowe bajkowe spotkanie
Bajkowe spotkanie: Magiczna zupa
Bajkowe spotkanie: Wilk chwalipięta
Bajkowe spotkanie: Pysia i choinka

09.01.19 r.
13.02.19 r.

GBP- filia nr 2 Wola
GBP- filia nr 2 Wola

19
18

20.03.19 r.

GBP- filia nr 2 Wola

20

10.04.19 r.

GBP- filia nr 2 Wola

22

15.05.19 r.
12.06.19 r.
18.09.19 r.
16.10.19 r.
13.11.19 r.
04.12.19 r.

GBP- filia nr 2
GBP- filia nr 2
GBP- filia nr 2
GBP- filia nr 2
GBP- filia nr 2
GBP- filia nr 2

20
11
15
17
21
8

IV.
Warsztaty biżuterii

Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Wola

SPOTKANIA AUTORSKIE, WARSZTATY
12.02.19 r.

SDŚ/ GBP Miedźna z/s
w Grzawie

17
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Spotkanie autorskie
z Krzysztofem Pławeckim
Spotkanie autorskie
z Małgorzatą Strękowską Zarembą
Warsztaty ekologiczne „Zero waste”
z Anną Jaklewicz
Spotkanie autorskie z Panem Poetą
2 Spotkania autorskie z Wiesławem
Drabikiem

22.03.19 r.

45

05.06.19 r.

ZSP Miedźna/GBP
Miedźna
GBP-Filia w Woli

09.10.19 r.

GBP Miedźna

100

09.10.19 r.
05.11.19 r.

GBP- filia nr 2 w Wola
P-le Frydek –
GBP M-na
Filia w Woli
GBP Miedźna

32
80

Spotkanie autorskie z Ewą
Stadtmüller

11.12.19 r.

V.

75

FERIE W BIBLIOTECE

Dzień zimowych odkrywców

12.02.19 r.

Walentynki

13.02.19 r.

Dzień ciasta marchewkowego

15.02.19 r.

Dzień kota

19.02.19 r.

Międzynarodowy dzień listonoszy

21.02.19 r.

Ferie w filii w WoliKolorowanki, gry, eksperymenty

12-21.02.19 r.

VI.

GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP- filia w Woli

15
18
13
13
10
40

WAKACJE W BIBLIOTECE

„Podróże na Daleki Wschód”

01.07.19 r.

„Gazetomania”

03.07.19 r.

„Europa na widelcu”

05.07.19 r.

„Zachód dziki i nie dziki”

08.07.19 r.

„Na wesoło
i kolorowo”
„Szlakiem Nilu”

10.07.19 r.
12.07.19 r.

„Wakacje z biblioteką”

50

Lipiec/sierpień

VII.

GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP Miedźna z/s w
Grzawie
Filia w Woli

12
11
12
15
19
16
55

KONKURSY CZYTELNICZE I WIEDZOWE
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„Od legendy do legendy” konkurs
dla klas II/IV SP
Gminny Turniej Wiedzy o Regionie

12.03.19 r.

„Która najpiękniejsza?- boginie
starożytnej Grecji”- konkurs
mitologiczny dla klas V SP
Konkurs czytelniczy „Przyjaciel
Biblioteki”

07.05.19 r.

Konkurs ekologiczny „Mamy rady na
odpady”
II Gala Czytelnicza – podsumowanie
rocznego konkursu czytelniczego

03.04.19 r.

01.02.19 r.30.11.19 r.

09.10.19 r.
11.12.19 r.

VIII.

GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP - Filie w Woli; ZSP
Studzienice

42

GBP Miedźna
Filia w Woli
Filia nr 2 w Woli
Filia w Górze
GBP Miedźna
UG Miedźna
GBP M-na
/DS Grzawa/

152

63
14

100
75

POZOSTAŁE IMPREZY, ZAJĘCIA PROJEKTY

Kreatywnie w bibliotece: Dzień Kota
Maraton czytania Jeżycjady

Wielkanocne warsztaty plastyczne
Noc z Andersenem” „Damy i rycerze
w średniowieczu…”
Spotkanie z Klubem Seniora
„Z książką na start” – projekt
Instytutu Książki w ramach kampanii
Mała Książka Wielki Człowiek /
rodzice i dzieci 3-6 lat otrzymują
specjalne kart czytelnika oraz
wyprawki/
Udział w akcji "Przerwa na wspólne
czytanie" – głosowanie i zachęcanie
do głosowania
na bibliotekę

15.02.19 r.
06.03.19 r.

GBP- filia nr 2 Wola
ZSP/filia nr 2 Wola

10
42

20.03.19 r.

ZSP Miedźna / GBP
Miedźna z/s w Grzawie

78

18.04.19 r.

GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP Miedźna z/s w
Grzawie
GBP- filia nr 2 Wola
GBP M-na
Filia w Woli
Filia nr 2 w Woli
Filia w Górze

10

10/11.05.19 r.
07.10.19 r.
Od września
2019 r. do wydania
wszystkich
wyprawek

Od września
2019 r.
do 04.11.2019r.

GBP M-na

16
6
Do końca
grudnia wydano
120 wyprawek

Biblioteka
znalazła się w
gronie 300
nagrodzonych
bibliotek:
otrzymaliśmy 2
pufy i książki o
wartości 300 zł
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Biblioteka pozyskała środki z
Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”
Priorytet 1 - Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek
publicznych

Od września do
listopada
2019 r.

GBP M-na

Pozyskano
13.330,00 zł/
Zakupiliśmy
638 egz. książek

108

GMINA MIEDŹNA

109

GMINA MIEDŹNA

110

GMINA MIEDŹNA

7.3 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
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.
Baza lokalowa do prowadzenia działalności to:
- Dom Kultury w Woli i Centrum Kultury w Woli,
- Domy Socjalne w Grzawie, Frydku i Górze.
Na dzień 31.12.2019 r. w Gminny Ośrodku Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli
zatrudnionych było 15 pracowników – 12 całych etatów i 3 pracowników na pół etatu, co
w przeliczeniu na pełne etaty stanowiło 13,5 etatu( dyrektor 1 osoba, główny księgowy 1 osoba,
główny specjalista 3 osoby, specjalista 1 osoba, instruktor 2 osoby, pracownik gospodarczy 7
osób).
Bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli zamyka się po stronie
aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 760 821,53 zł.
Na poszczególne pozycje bilansu składają się:
Aktywa trwałe stanowiące wartość netto rzeczowych aktywów trwałych (środki trwałe
amortyzowane stopniowo) w kwocie 693 807,12 zł (jest to wartość wynikająca z wartości brutto
środków trwałych w wysokości 886 723,59 zł pomniejszona o dotychczasowe umorzenie
w wysokości 192 916,47 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 wyposażenia (pozostałe
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane w 100% w momencie oddania
do używania). Ogółem wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości
niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na dzień 31.12.2019 r. wynosi
254 826,40 zł.
Aktywa obrotowe stanowiące:
1. zapasy materiałów w kwocie 5 124,90 zł (książki, płyny myjące do zmywarek),
2. należności krótkoterminowe w kwocie 3 550,31 zł, na które składają się należności z tytułów:
 VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym – 478,85 zł,
 roszczenia sporne – 720,18 zł,
 należności z tytułu dostaw towarów i usług - 2 253,64 zł,
 należności z tytułu nadpłaty składek ZUS – 97,64 zł
3. inwestycje krótkoterminowe w kwocie 53 128,15 zł, na które składają się:
 środki pieniężne na rachunku bieżącym GOK – 46 040,10 zł,
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środki pieniężne na rachunku wydzielonym (z tytułu należytego wykonania umowy) –
7 088,05 zł,
4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 5 211,05 zł; obejmują koszty
poniesione w bieżącym roku w części przypadającej na następny okres i dotyczą:
 ubezpieczenia mienia – 2 676,00 zł,
 prenumeraty prasy – 2 321,14 zł,
 inne: materiały do imprez w 2020 r – 213,91 zł.
Pasywa stanowiące fundusz/kapitał własny w wysokości 128 812,84 zł (jest to stan funduszu na
początek 2019 roku powiększony o zysk z roku 2018 oraz pomniejszony o stratę z roku 2019)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 632 008,69 zł, na które składają się:
1. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 22 359,69 zł z tytułu:
 dostaw i usług – 15 224,35 zł,
 zobowiązania z tytułu podatków - 23,00 zł,
 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 24,29 zł,
 z innych tytułów – 7 088,05 zł (zabezpieczenie należytego wykonania umowy).
2. inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 609 649,00 zł, które stanowią niezamortyzowaną
wartość środków trwałych (wartość rozliczana w czasie stosownie do dokonanych odpisów
umorzeniowych środków trwałych zakupionych z dotacji celowych orz otrzymanych
nieodpłatnie – art. 41 Ustawy o rachunkowości, zasada ta ma zastosowanie począwszy od
2012 r.)
Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie porównawczym i wykazuje stratę
w wysokości 30 290,28 zł.
Przychody stanowią przychody z działalności statutowej: organizacji imprez, zajęć, warsztatów,
wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wynajmu sal, sprzedaży własnych wydawnictw,
sprzedaży gazety „Gminne Sprawy”, administrowania nieruchomością, koncertów Młodzieżowej
Orkiestr Dętej „Silenzio”, dotacji podmiotowych i celowych od organizatora na działalność
statutową.
Przychody w 2019 r. wyniosły 1 833 692,17 zł, w tym:
1. Dotacja podmiotowa od organizatora na działalność podstawową (statutową) – 1 482 397,00
zł,
2. dotacja celowa od organizatora na zadania bieżące - 148 924,16 zł,
3. przychody własne - 202 371,01 zł (przychody z wynajmu sal - 91 774,66 zł, przychody
z organizacji imprez, zajęć – 90 771,60 zł., przychody z koncertów Młodzieżowej Orkiestr
Dętej Silenzio – 19 000,00 zł., inne usługi – 824,75 zł)
Do kosztów w rachunku zysków i strat zalicza się koszty realizacji zadań statutowych (działalności
kulturalnej), koszty utrzymania budynków, koszty ogólno - instytucyjne, koszty utrzymania
etatów. Koszty w 2019 r. wyniosły 1 914 383,40 zł.
Na wynik finansowy GOK wpływają ponadto:
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1. pozostałe przychody operacyjne – 51 167,50 zł, na które składają się przychody z amortyzacji
naliczanej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacjami celowymi oraz
otrzymanego nieodpłatnie – 32 210,36 zł,
2. inne przychody operacyjne – 18 957,14 zł, w tym otrzymane odszkodowania – 2 241,58 zł,
darmowe przekazania gazety „Gminne Sprawy” – 864,00 zł, przychody z tytułu refaktur za
media – 11 768,08 zł, nagrody pieniężne Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio” – 2 500,00
zł, środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 512,00 zł, roczna korekta VAT –
717,82 zł, inne – 353,66 zł;
3. pozostałe koszty operacyjne – 4 946,45 zł, na które składają się roczna korekta VAT -1 748,80
zł, darmowe przekazania gazety „Gminne Sprawy” – 933,12 zł, inne koszty operacyjne –
2 264,43 zł;
4. przychody finansowe – 364,55 (odsetki od lokat i odsetki od niezapłaconych faktur);
5. koszty finansowe – 0,03 zł (odsetki od faktur zapłaconych po terminie).
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,
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.
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Działalność merytoryczna Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2019 r. Zadania realizowane były zgodnie z Planem realizacji celów i kalendarzem imprez GOK,
w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gminy oraz dochody własne.

I.

Imprezy

Tabela 41. Informacja o zorganizowanych imprezach i zajęciach.

NAZWA IMPREZY

TERMIN

MIEJSCE

OPIS IMPREZY

ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW

Orszak Trzech Króli

6
styczeń

Wola

Przejście ulicami Woli z parafii
Św. Urbana do Parafii MBP ,
wspólne kolędowanie, na
zakończenie Jasełka

ok. 700

27 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy

13
styczeń

parking,
budynek
CK Wola

Zbiórka datków na terenie
Gminy Miedźna – kwestowało
49 wolontariuszy

ok. 500

Babskie Biesiady

17
styczeń
7 luty

DS Frydek
DK Wola

Wieczór tylko dla kobiet
z zespołem, wodzirejem, dobrą
zabawą i dużą dawką humoru

220
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Spektakl „Herody”

20 styczeń Goczałkowice Występ Grupy Teatralnej z Woli
Zdrój
ze spektaklem „Herody”
dla kuracjuszy w Uzdrowisku
w Goczałkowicach Zdroju

80

Spektakl „Smerfna
opowieść wigilijna”

31 styczeń

DK Wola

Premierowy spektakl Grupy
teatralnej „Tadaam” działającej
w GOK

200

Wieczór gruziński

20 luty

DK Wola

„Poznaj Gruzję z Nami”
spotkanie
z rodowitymi Gruzinami Natią
i Zurą, współorganizowane z
FRSP

40
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Koncert
Walentynkowy

22 luty

DK Wola

Koncert Młodzieżowej Orkiestry
Dętej „Silenzio” działającej
pod patronatem GOK

180

Spektakl
„Misterium Męki
Pańskiej”

14 marzec

DK Wola

Spektakl w wykonaniu Grupy
Teatralnej Niezależna z Chełmu
Śląskiego

180

Koncert utworów
Anny German

21 marzec

DK Wola

---------------------------------------------

odwołany

DK Wola
UG Miedźna

Wystawa fotografii rodzinnych
mieszkańców powiatu
pszczyńskiego z okresu 1918 –
1939

„uRodziny
2-16
Niepodległej na Ziemi kwiecień
Pszczyńskiej”

-
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Konkurs Wielkanocny

8-12
kwiecień

CK Wola

Konkurs na najładniejszą
pisankę

19

XXII Regionalny
Przegląd Teatrów
Dziecięcych
i Młodzieżowych
„O Tort Baby Jagi”

10-11
kwiecień

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

350

Wyjazd do teatru

28
kwiecień

Wyjazd do Teatru Śląskiego
w Katowicach na spektakl
„Małe zbrodnie małżeńskie”

37

Majówka

1 maj

boisko
Piknik rodzinny połączony
sportowe z obchodami Jubileuszu 65-lecia
LKS „Sokół”

350
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Wola

Ludowego Klubu Sportowego
„Sokół” Wola

Majówka

3 maj

plac przy
OSP w Woli

Piknik strażacki, z grami
zabawami dla dzieci oraz
zabawą taneczną

300

Śląskie Śpiewanie

14 maj

DK Wola

Eliminacje do Śląskiego
Śpiewania w Koszęcinie –
prezentacje zespołów
folklorystycznych Pieśni
i Tańca oraz Śpiewaczych
(przedszkolnych, szkolnych
i dorosłych)

200

Wieczór z kulturą

18 maj

DK Wola

Spektakl Ireneusza Krosnego
„Mowa ciała”

150
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Nasze Kulinarne
Dziedzictwo

8 maj

DS Góra

Konkurs kulinarny Kół Gospodyń
Wiejskich z Gminy Miedźna
„Majówka na miedźniańskiej
ziemi”
Współorganizacja z GZRKiOR

190

Konkurs fotograficzny czerwiecsierpień

CK Wola

Konkurs fotograficzny dla
amatorów

nierozstrzygnięty

XXV Festiwal
Folklorystyczny
Dorosłych
XXIV Regionalny
Festiwal
Folklorystyczny Dzieci
i Młodzieży
XI Parada „Jak Cie
Widzom, Tak Cie
Piszom”

DK 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

ok. 420

7-8
czerwiec
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I Konferencja
Regionalna
Dziedzictwo
Kulturowe Regionu

30 maj

DS Grzawa

Konferencja o zasłużonych
dla gminy Miedźna
mieszkańcach Grzawy,
przygotowana przez
mieszkańców Grzawy.
Konferencja współorganizowana
z Radą Sołecką z Grzawy
oraz dr Danutą Kocurek

60

Koncert Zespołu
Amen Adoramus
Emigranci
Najwyższemu

26 lipiec

Kościół p.w.
Matki Bożej
Piekarskiej
w Woli

Koncert pieśni chrześcijańskich

ok. 500

Familijny Fajer

25
sierpień

boisko
sportowe
przy
ul. Różanej
w Woli

Piknik rodzinny z charytatywną
sztafetą pomocy dla rodziny z
Woli. Impreza
współorganizowana
ze Stowarzyszeniem PoWoli do
celu oraz FRSP

400

Dożynki Gminne

8

Boisko

Święto rolników. Impreza

ok. 1500
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wrzesień

sportowe
LKS Frydek

plenerowa, masowa. W
programie m.in. Konkurs koron
dożynkowych, występ Mariusza
Kalagi i kabaretu „Rak” oraz
zabawa taneczna

Operetka

26
wrzesień

DK Wola

Koncert operetkowy „Tenorów
trzech”

odwołana

Wyjazd
na grzybobranie

28
wrzesień

Praczka

Wyjazd mieszkańców gminy
na grzybobranie do Praczki

50

4
październik

CK Wola

Warsztaty „Obraz decoupage
na blejtramie” dla młodzieży
i dorosłych

12

Wyjazd mieszkańców gminy
na termy do Chochołowa

38

Warsztaty decoupage

Termy

25
Chochołów
październik
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Obchody
Święta Niepodległości

11
listopad

parking
CK Wola

Koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu Orkiestry Dętej
z Dankowic i połączonych
chórów męskich zespołu
„Dankowianie”
i „Górzanie” oraz solistów
Koncert fortepianowy Karola
Lucjana, koncert muzyki
rozrywkowej Orkiestry Dętej
„Silenzio”, stoisko grupy
rekonstrukcji historycznej
„Karpaty”

ok. 900

XXVIII Regionalny
Turniej Recytatorski
XI Konkurs Poezji
Śpiewanej

21
listopad

DK Wola

Uczestnicy prezentują się w
konkursie głównym, konkursie
gwarowym i konkursie poezji
śpiewanej. Turniej
współorganizowany z Zespołem
Oświaty i Wychowania w
Miedźnej

60
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Jubileusz Zespołu
„Wolanie”

16
listopad

DK Wola

Uroczystość 40-lecia
działalności Zespołu Pieśni i
Tańca „Wolanie”

120

Spektakl „Bajka na
niepogodę”

22
listopad

DK Wola

Spektakl charytatywny w
wykonaniu samorządowców
powiatu pszczyńskiego

200

VIII Wieczór Śląski

28
listopad

DK Wola

Biesiada z Zespołem „Karlik”
z Koszęcina i spektakl „Kiszyni
kapusty” w reż. Bronisławy
Niesyto, w wykonaniu
Amatorskiej Grupy Teatralnej z
Woli

160

Warsztaty świąteczne

29
listopad

CK Wola

Warsztaty plastyczne dla dzieci
„Choinkowe medaliony”

7
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„Po naszymu
czyli po Śląsku”

1
grudzień

Zabrze

Wyjazd do Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu na konkurs „Po
naszymu czyli po Śląsku”

31

Spotkanie
z Mikołajem

5
grudzień

DK Wola

Program artystyczny z
animacjami
i konkursami i rozdaniem
prezentów przygotowanych
przez rodziców

85

Organizatorem Mistrzostw
Polski w Skacie był Polski
Związek Skata oraz Gmina
Miedźna. W mistrzostwach
wzięło udział 220 zawodników z
całej Polski. Rozgrywki trwały
dwa dni. Mistrzem Polski
w Skata został Sobczuk Artur KS
INSTALBUD Góra – Jankowice,
mieszkaniec Góry.

ok.250

Mistrzostwa Polski
7-8
hala
w Skacie
grudzień
sportowa
pod patronatem
w Gilowicach
Wójta Gminy Miedźna
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Konkurs
Bożonarodzeniowy

9 – 13
grudzień

CK Wola

Konkurs plastyczny na
wykonanie ozdoby choinkowej

4

Razem około 8.493 uczestników

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 2019 rok w gminie Miedźna. Stałymi punktami realizowanymi
w ramach tych środków jest organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.
Tabela 42. Imprezy zorganizowane w czasie w ferii zimowych

WARSZTATY, ZABAWY, ZAJĘCIA
Warsztaty bębniarskie - „w 80 bębnów dookoła świata”-warsztaty na
afrykańskich djembach i dun-dunach (od poniedziałku do piątku)

ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW
15

Warsztaty decoupage - wykonanie walentynkowego serduszka

14

Bal karnawałowy

60
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Warsztaty samoobrony i kickboxigu - nauka podstaw sportów walki

17

Warsztaty kulinarne – pieczenie i zdobienie ciasteczek

15

Zabawy animacyjne

9

Dyskoteka
Warsztaty twórcze - wykonanie maski z masy solnej

brak chętnych
13
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Warsztaty hip-hop – warsztaty taneczne

12

Warsztaty plastyczne – obrazek metodą kropkowania

10

WYCIECZKI
Katowice – Jump City Park Trampolin (dwie godziny skakania, zajęcia z trenerem)

47

Szczyrk -Kulig z ogniskiem

47
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Z propozycji warsztatów, zajęć i wyjazdów w czasie ferii zimowych skorzystało 259 uczestników
Tabela 43. Imprezy zorganizowane w czasie wakacji letnich

WYCIECZKI
Ogrodzieniec - Podzamcze - Zamek Ogrodzieniec, Park Doświadczeń

ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW
26

Kraków - ZOO, Mini ZOO, karmienie kucyków, lam, żółwi, świnek i innych
małych zwierzątek, pokaz karmienia słoni

49

Żarki, Leśniów - Manufaktura Słodyczy Hokuspocuss -wycieczka pojazdami
militarnymi po Jurze, wytwarzanie lizaków i pieczenie pizzy

31

Katowice - Jump City Park Trampolin (dwie godziny skakania, zajęcia z trenerem)

40
128

GMINA MIEDŹNA

Racibórz- Zamek Piastowski, Arboretum Bramy Morawskiej – zwiedzanie zamku,
spacer ścieżkami zdrowia i dydaktyczną

41

Ojców-Ojcowski Park Narodowy, Młyn Boroniówka, Dolina Prądnika, Jaskinia
Ciemna – zwiedzanie młynu i tartaku, zwiedzanie jaskini, spacer doliną Prądnika

51

Lipowiec - Zalas – Wioska Indianska Arapaho, Zamek Lipowiec -zdobywanie
sprawności indiańskich, zabawy i legendy, malowanie twarzy, szlak zdobywców
dzikiego zachodu, zwiedzanie ruin zamku

22

Żory - Miasteczko Westernowe Twinpigs - ścieżka edukacyjna z animatorem,
korzystanie z atrakcji parku, pokazy i sezonie nowe atrakcje

50

129

GMINA MIEDŹNA

Kraków – ZOO, Mini Zoo, karmienie kucyków, lam, żółwi, świnek i innych małych
zwierzątek, pokaz karmienia słoni

37

WARSZTATY

ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW
14

Letni design -projektowanie i szycie torebki z filcu

Mydlarskie abc -wykonanie mydełka

14
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Lego Wedo -konstruowanie i programowanie przy wykorzystaniu klocków LEGO

15

Master-Cook-GOK -warsztaty kulinarne z pieczenia rogalików i robienia deserów

15

Kick boxing -fabryka sprawności czyli sztuki walki z elementami gier i zabaw

15

Letnie kodowanie -konstruowanie ruchomego robota

13
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Warsztaty kulinarne - przygotowanie pizzy i deseru włoskiego z wolontariuszem
z Sycylii

8

Moc bukietów - przygotowanie bukietów na Święto Matki Bożej Zielnej

9

Solone rękodzieło - prace z masy solnej

9

Foto-lato - warsztaty fotograficzne

16

Fly dance - warsztaty taneczne hip-hop i break dance

16

Decoupage - warsztaty wykonania pudełko na herbatę

15
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Z oferty wakacyjnej skorzystało 506 osób

II.

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).
Tabela 44. Zajęcia zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury

zajęcia/zespoły

częstotliwość
spotkań

czas trwania

grupa
docelowa

ilość
osób
w grupie

miejsce

Nauka języka
włoskiego
(prowadzona przez
wolontariusza z Włoch)

1 x w tygodniu

3 miesiące

dorośli

12

Dom Kultury
w Woli

Nauka języka
rosyjskiego
(prowadzona przez
wolontariusza 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

Fitness dla kobiet

2 x w tygodniu

5

dorośli

19

Centrum Kultury
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miesięcy

w Woli

Fitness dla kobiet

2 x tygodniu

4 miesiące

dorośli

15

Dom Socjalny
w Górze

Cardio i siła

2 x w tygodniu

10 miesięcy

dorośli

9

Centrum Kultury
w Woli

Zdrowy kręgosłup

2 x w tygodniu

4
miesięce

dorośli

10

Centrum Kultury
w Woli

Pilates

2 x w tygodniu

10 miesięcy

dorośli

9

Centrum Kultury
w Woli

Balet

1 x w tygodniu

10 miesięcy

dzieci

9

Centrum Kultury
w Woli

Zajęcia taneczne
hip hop

1 x w tygodniu

10 miesięcy

dzieci,
młodzież

7

Centrum Kultury
w Woli

Zajęcia rysunku
i malarstwa

1 x w tygodniu

8
miesięcy

dzieci,
młodzież

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

3 miesięcy

dzieci od 20
m-ca do 3 lat

7

Centrum Kultury
w Woli

Zajęcia logorytmiki

1 x w tygodniu

4 miesięcy

dzieci

4

Centrum Kultury
w Woli

Zajęcia taneczne disco
dance

1 x w tygodniu

4 miesięcy

dzieci

9

Centrum Kultury
w Woli

Nauki gry na pianinie
1 x w tygodniu
Stowarzyszenie Edukacji
Artystycznej Ogniska
Muzycznego w Pszczynie

10 miesięcy

dzieci,
młodzież

4

Centrum Kultury
w Woli

Nauka języka angielskiego 5 x w tygodniu
i niemieckiego

10 miesięcy

dzieci,
młodzież

12

Centrum Kultury
w Woli

Warsztaty młodego
inżyniera

2 x w tygodniu

9 miesięcy

dzieci

9

Centrum Kultury
w Woli

Próby Zespółu Pieśni
i Tańca „Wolanie”

1 x w tygodniu

10 miesięcy

dorośli

22

Dom Kultury
w Woli

Próby Zespółu
Śpiewaczego „Górzanie”

1 x w tygodniu

10 miesięcy

dorośli

20

Dom Socjalny
Góra

Próby Zespółu
1 x w tygodniu
Śpiewaczego „Swojanie”

10 miesięcy

dorośli

15

Dom Socjalny
Frydek

10 miesięcy

dzieci,
młodzież

45

Szkoła
Podstawowa we

Próby Zespółu Pieśni i
Tańca „Frydkowianie”

1 x w tygodniu
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Frydku
Próby Młodzieżowej
4 x w tygodniu
Orkiestry Dętej „Silenzio”

12 miesięcy

dzieci,
młodzież,
dorośli

50

Dom Kultury
w Woli

Z zajęć skorzystało 409 uczestników w roku

III.

Działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio”, Zespołu Śpiewaczego
„Górzanie”z Góry, Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie” z Woli, Zespołu Śpiewaczego
„Swojanie” z Frydku oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie”.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio” działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury.
W 2011 roku, zawarto trójstronne porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy, Dyrektorem GOK
i Prezesem OSP Wola. Na podstawie tego porozumienia GOK zatrudnia kapelmistrza oraz dwóch
instruktorów nauki gry na instrumentach dętych oraz otrzymuje dotacje celową na zakup
niezbędnego sprzętu i organizację wyjazdów. Próby orkiestry odbywają się w Domu Kultury
w Woli.
W 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową na realizację zadania
„Dotacja celowa dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Silenzio”. Z dotacji doposażono orkiestrę
w instrumenty, akcesoria muzyczne i stroje. Zakupiono: dzwonki orkiestrowe, 10 tablic
edukacyjnych z nutami, 3 ligaturki do klarnetu, 35 stroików do saksofonu, krzesło perkusyjne, 50
książeczek marszowych, 20 koszul męskich, 10 polarów z odblaskiem „ Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Silenzio” oraz 10 krawatów haftowanych. Ze środków GOK zakupiono waltornię oraz pulpit
do nut. Opłacono wyjazdy orkiestry na przeglądy konkursowe ( Inowrocław, Rychwał) i występy.
Orkiestra uczestniczyła w Festiwalu Muzyki Dętej , realizowanym przez Regionalny Instytut Kultur
w Katowicach i „Katowice Miasto Ogrodów”. W ramach tego projektu, w maju, odbył się koncert
orkiestry w charakterze grupy pokazowej, w ramach warsztatów mistrzowskich z Remigijusem
Vilys’em oraz koncert na katowickim rynku w ramach Move Your Brass – Festiwalu Muzyki Dętej.
Na podstawie umowy zawartej z Muzeum Śląskim w Katowicach orkiestra wystąpiła w Muzeum
Emigracji w Gdyni, podczas Nocy Muzeów. W czerwcu orkiestra uczestniczyła w koncercie
finałowym „Industriady” w Muzeum Śląskim w Katowicach.
Tabela 45. Zestawienie koncertów orkiestry

6 styczeń
21 luty
9 marzec
20 kwiecień
21 kwiecień
3 maj

Koncert kolędowy w Rybarzowicach
Koncert walentynkowy w GOK w Woli
Walne zebranie OSP Wola
Rezurekcja w kościele pw. Św. Urbana w Woli
Uroczysta Suma Wielkanocna w Kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej w Woli
Uroczystość poświęcenia i przekazania samochodów jednostce OSP w Woli
(majówka strażacka)
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18 maj
24 maj
26 maj
2 czerwiec
8 czerwiec
14-15 czerwiec
20 czerwiec
23 sierpnia
25 sierpnia
7-8 wrzesień
9 wrzesień
10 wrzesień
15 wrzesień
10 listopad
11 listopad
10 grudzień
24 grudzień
25 grudzień

Noc Muzeów w Gdyni
Festiwal Orkiestr Dętych w Katowicach (rozpoczęcie)
Festiwal Orkiestr Dętych w Katowicach (warsztaty)
Koncert rozrywkowy na Festynie parafialnym w Studzienicach
Finał „Industriady” w Katowicach
Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu
Boże ciało w parafii św. Urbana w Woli i Matki Bożej Piekarskiej w Woli
Oprawa uroczystości pogrzebowej druha OSP Wola Śp. Teofila Norka
Odpust w Kościele pw. NMP Królowej Wszechświata we Frydku
XVI Impresje muzyczne w Rychwale
Warsztaty w Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie
Jubileusz pożycia małżeńskiego w Górze
Odpust w Kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej w Woli
Koncert z okazji dnia Niepodległości we Frydku
Koncert z okazji Święta Niepodległości w Woli
Koncert kolędowy na Spotkaniu Opłatkowym Koła Emerytów w Woli
Pasterka w kościele św. Urbana w Woli
Uroczysta Msza Bożonarodzeniowa w kościele Matki Bożej Piekarskiej w Woli

Zespół Śpiewaczy „Górzanie”
GOK zatrudnia instruktora zespołu, opłaca wyjazdy zespołu na przeglądy, udostępnia salę
w Domu Socjalnym w Górze na próby zespołu.
Tabela 46. Zestawienie koncertów Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”

styczeń
kwiecień
maj
czerwiec
czerwiec
lipiec
wrzesień
październik
listopad

grudzień

Występ na XV Gminnym Wieczorze Kolędowym w Grzawie
Prezentacja pieśni pasyjnych w Niedzielę Palmową w kościele p.w. Jana Pawła II
w Górze
Występ na XIX Gminnym Konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”: Majówka na
miedźniańskiej ziemi
Występ na XXIV Festiwalu Folklorystycznym Dzieci i Młodzieży „Jak Cie widzom,
tak Cie piszom” (III miejsce i wyróżnienie dla duetu „Górzaneczki”
Oprawa mszy świętej i procesji Bożego Ciała w Górze
Występ na 52 Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych
w Brennej
Oprawa mszy świętej z okazji odpustu ku czci św. Mateusza w Górze
Oprawa mszy świętej z okazji odpustu ku czci św. Jana Pawła II w Górze
Występ wraz z Zespołem Dankowianie (chór męski) i Orkiestrą OSP Dankowice
na koncercie „Miedźna dla Niepodległej” z okazji 101 rocznicy odzyskania
niepodległości
Koncert kolęd i pastorałek na Pasterce w kościele w Górze
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Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”
GOK zatrudnia instruktora zespołu, opłaca wyjazdy zespołu na przeglądy, udostępnia
pomieszczenie w Domu Kultury na próby zespołu.
Tabela 47. Zestawienie koncertów Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”

6 styczeń
16 styczeń
3 czerwiec
14 maj
8 czerwiec
9 czerwiec
5 październik
16 listopad
6 grudzień

Prowadzenie śpiewu podczas Orszaku Trzech Króli w Woli
Występ na XV Gminny Wieczór Kolędowy w Woli
Występ na 100 urodzinach mieszkanki Woli Gertrudy Granatyr
Udział w XXVI Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” – I miejsce
Festiwal Folklorystyczny w Woli – I miejsce
XXVI Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” w Koszęcinie – I miejsce
Występ na Spotkaniach Folklorystycznych „Etnostrada” w Częstochowie –
III miejsce
Jubileusz 40-lecia działalności zespołu
Udział w projekcie Edukacji Innowacyjnych i Kreatywnych Obywateli Europy w
„Dworku pod Jemiołą” w Ćwiklicach, prowadzonego przez LO w Gilowicach

Zespół Śpiewaczy „Swojanie” z Frydku
Tabela 48. Zestawienie koncertów Zespołu Śpiewaczego „Swojanie”

16 styczeń
27 styczeń
9 luty
13 luty
5 marzec
8 maj

Występ na XV Gminnym Wieczorze kolędowym w Woli
Występ z zespołem „Strumień” na spotkaniu we Frydku
Wyjazd do Bąkowa na Jubileusz zespołu „Strumień”
Występ na Dniu Chorych w Domu Socjalnym we Frydku
Występ na uroczystości z okazji Dnia Kobiet we frydku
Występ na XIX Gminnym Konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”
Majówka na miedźniańskiej ziemi
22 czerwiec
Występ na XXIV Festiwalu Folklorystycznym Dzieci i Młodzieży „Jak Cie
widzom, tak Cie piszom”
22 czerwiec
Występ na Biesiadzie Wiejskiej we Frydku
8 wrzesień
Prowadzenie części wieńcowo-chlebowej i występ na Dożynkach Gminnych
we Frydku
9 październik
Występ na biesiadzie „Po naszymu, czyli po śląsku”
16 listopad
Udział delegacji zespołu na jubileuszu Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”
17 grudzień
Występ na Spotkaniu opłatkowym we Frydku
Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie”
Na podstawie Porozumienia zawartego ze Szkołą Podstawową we Frydku GOK zatrudnia dwóch
instruktorów zespołu.

IV.

Spotkania organizacji, stowarzyszeń i klubów

GOK nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia na spotkania kół, klubów i stowarzyszeń.
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Tabela 49. Wykaz udostępnionych pomieszczeń

nazwa

częstotliwość spotkań

miejsce

Klub AA „Tęcza”
Koło Emerytów Wola

1 x w tygodniu
3 poniedziałek miesiąca,
piątek od stycznia do maja

Centrum Kultury w Woli

Klub Wędkarski „Sazan”

1 x w tygodniu

Centrum Kultury w Woli

Sekcja Skata LKS Sokół Wola

1 x w tygodniu

Uniwersytet Trzeciego Wieku

1 x w tygodniu

Dom Kultury w Woli
Centrum Kultury w Woli
Centrum Kultury w Woli

Honorowi Dawcy Krwi

1 x w miesiącu

Centrum Kultury w Woli

Centrum Kultury w Woli

Koło Emerytów Góra

Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Kluby Sportowe, Rady Sołeckie,
stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy Miedźna 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.

V.

Projekt zrealizowany

Tabela 50. Informacja o Projekcie Erasmus+

nazwa
Erasmus +

termin
realizacji
styczeńgrudzień

miejsce

cel

sołectwa Podnoszenie poziomu
gminy
kształcenia i wzmacnianie
Miedźna jego europejskiego
wymiaru w szkołach
wyższych. Kreowanie
europejskiej tożsamości
i poczucia jedności wśród
mieszkańców zjednoczonej
Europy to tylko niektóre
aspekty towarzyszące
Programowi Erasmus.

opis
GOK ma przyznaną
akredytację Narodowej
Agencji Programu
Erasmus + i ma status
Organizacji goszczącej
Wolontariatu
Europejskiego. GOK gościł
wolontariusza z Włoch.
Akredytacja ważna
do 31.12.2020 r
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VI.

Projekty przygotowane, złożone, które nie otrzymały dofinansowania

1. „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 otrzymał
73 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.
2. „Wspólnie dla Niepodległej – cykl całorocznych działań edukacyjnych i artystycznych
związanych z obchodami odzyskania niepodległości
Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata
2017-2020 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.

VII.

Działalność wydawnicza



gazeta „Gminne Sprawy”
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 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.
 publikacja -„Franciszka Morkisz. Pedagog i działacz społeczno-kulturalny w Gilowicach
i Frydku”
Gminny Ośrodek Kultury wydał książkę poświęconą życiu i działalności zasłużonej dla
gminy Miedźna Franciszce Morkisz. Książkę napisały dr Danuta Kocurek, pracownik naukowy
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wspólnie ze Stanisławą Wojciech, nauczycielką w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej. Książkę wydrukowało Wydawnictwo Scriptum Kraków,
w nakładzie 150 egzemplarzy.
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plakaty i zaproszenia

Gminny Ośrodek Kultury opracowywał graficznie i drukował plakaty, zaproszenia, dyplomy
konkursowe na organizowane imprezy i imprezy i wydarzenia organizowane przez Koła Gospodyń
Wiejskich, Rady Sołeckie, kluby sportowe oraz przygotowywał scenografie i dekoracje
okolicznościowe na uroczystości i imprezy.

VIII.

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.
Tabela 51. Wykaz obiektów w których prowadzona jest działalność GOK

Lp.

obiekt

lokalizacja

Sposób
władania

okres

1

Dom Kultury

Wola ul. Pszczyńska 110

własność

2

Centrum Kultury

Wola ul. Pszczyńska 82

3

Dom Socjalny

Frydek ul. Sportowa 2

4

Dom Socjalny

Grzawa ul. Księża 19

5

Dom Socjalny

Góra ul. Rybacka 4

6

Sala
w Gilowicach

Gilowice ul. Korfantego 70

umowa
użyczenia
umowa
dzierżawy
umowa
użyczenia
umowa
użyczenia
umowa
administrowania

od 17.02.2009
na okres 40 lat
od 01.08.2019
do 31.07.2022
od 04.12.2015
do 27.03.2020
od 01.08.2019
do 31.07.2022
od 1.08.2019
do 31.07.2022
od 01.01.2020
do 31.12.2020

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
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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.
Zakupiony sprzęt w 2019 roku:
Dom Kultury w Woli - zmywarka kapturowej wraz z technologią, generator pary, rolety
wewnętrzne na sale wielofunkcyjną, kotary na scenę sali widowiskowej, szafy metalowe
z nadstawkami, lambrekiny do sali widowiskowej, dekoracje okienne na salę wielofunkcyjną,
zakup wózka do mycia podłóg z mopem, krzesełka do karmienia dzieci;

Centrum Kultury w Woli – hak na worek treningowy i drabina gimnastyczna na zajęcia
kickboxingu;
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Dom Socjalny Frydek - zmywarka kapturowa wraz z technologią, kotary na scenę, generator pary,
karnisze na klatkę schodowa, kinkiety na salę, lustra, zestaw wypoczynkowy do holu, wózek do
mycia podłóg z mopem, krzesełko do karmienia dzieci;

Dom Socjalny Grzawa - zmywarka kapturowa wraz z technologią, generator pary, wózek do
mycia podłóg z mopem, krzesełko do karmienia dzieci;
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Dom Socjalny Góra - zakup zmywarki kapturowej wraz z technologią, wózek do mycia podłóg
z mopem, generator pary, krzesełko do karmienia dzieci;

Na wszystkie obiekty zakupiono środki czystości, żarówki ledowe, środki owadobójcze oraz
materiały do bieżących napraw itp.
Przeprowadzone remonty i bieżące naprawy w obiektach w roku 2019:
Dom Kultury w Woli - pomalowano salkę wielofunkcyjną i korytarz, wymieniono płytki
podłogowe w kuchni przy salce wielofunkcyjnej, wykonano toaletę przy zapleczu kuchennym;

Centrum Kultury w Woli - wymieniono drzwi ewakuacyjne, akumulatory i detektory ruchu
w systemie alarmowym, przebudowano układ pomiarowy licznika energii, zmodernizowano
główny wyłącznik przeciwpożarowy, wykonana została instrukcja bezpieczeństwa pożarowego;
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Dom Socjalny w Grzawie - wykonano renowację parkietu w sali widowiskowej, pomalowano
mała salkę i położono wykładzinę w salce, naprawiono klimatyzację w sali widowiskowej;

Dom Socjalny w Górze – pomalowano kuchnię i zaplecze kuchenne, wymieniono tablicę
licznikowo-bezpiecznikową i założono plomby na urządzeniu pomiarowo-rozliczeniowym,
wykonano czyszczenie kanalizacji;

Dom Socjalny we Frydku – pomalowano salę, klatkę schodową i hol, zamontowano panele
podłogowe na scenie, wymieniono drzwi do kuchni, magazynku i wyjścia ewakuacyjnego,
gniazdka i kontakty elektryczne;
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7.4 SPORT
Gminną jednostką organizacyjną zajmującą się organizacją sportu, rekreacji i turystyki
w gminie Miedźna jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. GOSiR działa
na podstawie statutu podjętego uchwałą Nr XXXVIII/295/2009 Rady Gminy Miedźna z dnia 27
października 2009 r. Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2019 r. wynosiła: umowa
o pracę 25 osób – 21,5 etatu, umowa - zlecenia - 13 umów. Wśród zatrudnionych osób oprócz
pracowników administracji są operatorzy urządzeń, ratownicy WOPR, kasjerki, sprzątaczki,
informatycy, instruktorzy pływania i rehabilitacji. Ośrodek pracuje w systemie trzyzmianowym
przez siedem dni w tygodniu.
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
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.
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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 SzkolnoPrzedszkolnym 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.
W kwietniu 2019 r. na podstawie umowy użyczenia GOSiR został administratorem placów
zabaw, siłowni zewnętrznych i wiaty grillowej znajdujących się w sołectwach Gminy Miedźna.
Przejęte obiekty od rad sołeckich były różnym stanie techniczno – funkcjonalnym ich eksploatacja
również wymagała dostosowania do zgodności z obowiązującym prawem. Nadzór nad obiektami
rozpoczął od następujących prac administracyjno – technicznych:
a) zlecono wykonanie rocznego przeglądu technicznego,
b) ubezpieczono wszystkie obiekty od NNW,
c) wprowadzono systematyczne przeglądy techniczno – funkcjonalne placów zabaw, siłowni
zewnętrznych i wiaty grillowej w celu bezpiecznego ich użytkowania.
Pierwszymi podstawowymi czynnościami wykonanymi na przejętych placach zabaw było:
 opracowanie Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i wiaty
grillowej, który został uchwalony przez Radę Gminy Miedźna uchwałą nr VII/63/2019
w dniu 23 kwietnia 2019 r.
 opracowanie i montaż tablic z regulaminami,
 wyegzekwowano przeglądy gwarancyjne od firm, które montowały urządzenia na placach
zabaw i siłowniach zewnętrznych,
 odtworzenie boiska do siatkówki plażowej w sołectwie Góra przy ul. Parkowej,
 uzupełnienie wyposażenia pod wiatą grillową w Woli przy ul. Międzyrzeckiej,
 wymiana piasku w piaskownicach,
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zlecenie wykonania podłoża z kostki brukowe pod wiatą na placu zabaw we Frydku przy
ulicy Potokowej,
 usunięcie lub wymiana na nowe zniszczonych i niebezpiecznych urządzeń (spróchniałe
drewniane belki na huśtawkach i urządzeniach zabawowych),
W roku 2019 zaplanowano na rok następny doposażenie placu zabaw w Gilowicach –
wymiana piaskownicy i współfinansowanie nowego ogrodzenia.
Na dzień 31.12.2019 r. GOSiR administruje 10 obiektów (2 place zabaw bez siłowni zewnętrznych,
5 placów zabaw z siłowniami zewnętrznymi, 2 siłownie zewnętrzne i 1 wiata grillowa).
Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w roku 2019
1. remont kompleksu boisk „Moje boisko Orlik 2012”w Woli, podczas którego została
wymieniona sztuczna trawa na boisku piłkarskim, wykonano retoping nawierzchni na boisku
wielofunkcyjnym oraz częściowo naprawiono ogrodzenie. Remont obiektu został
dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – rozwój lokalnej infrastruktury sportowej –
edycja 2019. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 451 726, 00 zł, z czego dofinansowanie
z FRKF wyniosło 225 800,00 zł.

147

GMINA MIEDŹNA

2. doposażenie sołeckich placów zabaw w Woli, Miedźnej i Górze w nowoczesne urządzeni
rekreacyjne (huśtawki, zjeżdżalnie, ważki)
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 imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze masowym.

Tabela 52. Organizacja imprez w roku 2019

Lp.

TERMIN

RODZAJ I MIEJSCE ZAWODÓW

ORGANIZATOR

1.

Styczeń

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
OSP w Miedźnej

2.

Styczeń

STRAŻACKIE MISTRZOSTWA
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO W
KRĘGLACH O PUCHAR WÓJTA GMINY
MIEDŹNA kręgielnia GOSiR
WYJAZDY W GÓRY NA NARTY
I SNOWBOARD

3.

Luty

WYJAZDY W GÓRY NA NARTY
I SNOWBOARD

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

4.

Luty

TURNIEJE SPORTOWE W CZASIE FERII
ZIMOWYCH
kręgielnia GOSiR, hala sportowa
w Gilowicach

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

5.

Luty

DARMOWA GODZINA NA BASENIE
W CZASIE FERII ZIMOWYCH

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

6.

Luty

WYJAZDY W GÓRY NA NARTY
I SNOWBOARD

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

7.

Luty

OTWARTY HALOWY TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ
hala sportowa w Gilowicach

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
Stowarzyszenie Sportowe „Gol”
w Woli

8.

Marzec

WYJAZDY W GÓRY NA NARTY
I SNOWBOARD

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
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9.

Marzec

MIĘDZYZAKŁADOWY TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ
hala sportowa w Gilowicach

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

10.

Marzec

WYJAZDY W GÓRY NA NARTY
I SNOWBOARD

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

11.

Marzec

RODZINNY TURNIEJ w KRĘGLE
kręgielnia GOSiR

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

12.

Kwiecień

INDYWIDUALNY TURNIEJ w KRĘGLE
kręgielnia GOSiR

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

13.

Kwiecień

WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE
kryta pływalnia w Woli

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
MUKS „Gilus” w Gilowicach

14.

Kwiecień

WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
hala sportowa w Gilowicach

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
MUKS „Gilus” w Gilowicach

15.

Maj

ZAWODY SPORTOWO-REKREACYJNE
„ IV LEŚNE BIEGANIE DLA ZDROWIA”
trasa leśna w Woli

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
ZS-P w Woli

16.

Czerwiec

INTEGRACYJNE ZAWODY SPORTOWE
„SPORT DLA WSZYSTKICH”
teren sportowy przy ZS-P, boisko
Orlik, basen

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
UKS ”Sokół” w Woli ZS-P w Woli

17.

Czerwiec

OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ NA
„ORLIKU”
boisko piłkarskie „Orlik” w Woli

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
Stowarzyszenie Sportowe „Gol”
w Woli

18.

Lipiec

DARMOWA GODZINA NA BASENIE
W CZASIE WAKACJI LETNICH

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

19.

Sierpień

DARMOWA GODZINA NA BASENIE
W CZASIE WAKACJI LETNICH

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

20.

Sierpień

WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKARSKI
boisko piłkarskie „Orlik” w Woli

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

21.

Wrzesień

XIII MIEDŹNIAŃSKI RODZINNY RAJD
ROWEROWY
ścieżki rowerowe Gminy Miedźna

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
ZS w Woli LKS „Sokół” w Woli
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22.

Wrzesień

II AQUATHLON MIEDŹNA 2019
trasa leśna w Woli

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
MUKS „Gilus” w Gilowicach

23.

Październik

JESIENNE ZAWODY PŁYWACKIE
kryta pływalnia w Woli

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
MUKS „Gilus” w Gilowicach

24.

Listopad

GMINNA LIGA W KRĘGLE
kręgielnia w GOSiR w Miedźnej
z/s w Woli

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

25.

Grudzień

XVI MIKOŁAJKOWE ZAWODY
PŁYWACKIE
kryta pływalnia w Woli

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli
MUKS „Gilus” w Gilowicach

NOWOROCZNY TURNIEJ W HALOWEJ
PIŁCE NOŻNEJ POLICJANTÓW
I STRAŻAKÓW
hala sportowa w Gilowicach

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

26.




Grudzień

współpracę z klubami sportowymi,
współpracę z Kołem Turystyki Górskiej PTTK „Magurka” w Woli.

Poza organizacją zawodów i turniejów sportowo – rekreacyjny GOSiR sfinansował zakup
pucharów, medali i dyplomów na lokalne imprezy tj.:






Gminne Turnieje w Skacie Sportowym,
Gminne Integracyjne Igrzyska Sportowe w Woli,
zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Frydek i Gilowice,
turniej „dzikich drużyn” na stadionie LKS „Sokół” w Woli,
gminne zawody sportowo – gaśnicze jednostek OSP.

Na terenie gminy Miedźna działa 10 klubów sportowych które szkolą dzieci i młodzież
w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka nożna, siatkówka, zapasy w stylu wolnym, pływanie.
Od czerwca 2019 r. rozpoczął działalność nowy Klub Sportowy „PoWoli do Celu” z siedzibą
w Woli. Klub Sportowy „PoWoli do Celu” chce rozwijać i promować w gminie - biegi
długodystansowe i nordic walking.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2019 przeprowadził dla klubów procedurę
przyznania dotacji celowej na zadanie w zakresie rozwoju sportu, oraz nagrody Wójta Gminy
Miedźna dla najlepszych sportowców. Na nagrody dla wybitnych sportowców przekazano
5 000 zł natomiast dotacja celowa dla klubów sportowych wyniosła 205 000 zł.
Foto-relacja z kilku zawodów sportowo-rekreacyjnych:
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XIII MIEDŹNIAŃSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY

AQUATHLON MIEDŹNA 2019
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XVI MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE

IV LEŚNE BIEGANIE DLA ZDROWIA
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TURNIEJE PIŁKARSKIE NA ORLIKU I HALI SPORTOWEJ

ZAWODY W KRĘGIELNI GOSiR w MIEDŹNEJ z/s w WOLI
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8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Jednym z podstawowych obowiązków państwa jest zapewnienie swoim obywatelom
bezpieczeństwa. 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.
Na terenie naszej gminy zakończono budowę komisariatu Policji w Woli, prace rozpoczęto
w marcu 2018. Nowy komisariat wybudowano na działce przekazanej przez Gminę Miedźna.
Inwestorem była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Prace przy budowie zakończono
w grudniu 2019 r. Swoją służbę policjanci rozpoczną w 2020.

źródło: http://pszczyna.slaska.policja.gov.pl

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.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają także strażacy ochotnicy. W gminie Miedźna
funkcjonują cztery jednostki OSP, trzy z nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego.
W ramach wydatków majątkowych gmina zakupiła dla OSP Wola samochód pożarniczy lekki za
kwotę 241 930,00 zł. Nowy samochód zastąpił wysłużonego Lublina III wycofanego w listopadzie
2018 r. z uwagi na zły stan techniczny. Dzięki realizacji projektu w ramach RPO 2014-2020,
Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych zakupiono dla wszystkich jednostek
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sprzęt i wyposażenie za ponad pół miliona złotych przy 85% dofinansowaniu z funduszy unijnych.
Zwiększyło to znacznie gotowość bojową naszych gminnych jednostek OSP.

źródło: fot. OSP

Na terenie naszej gminy znajduje się lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia
ratunkowego. Jednostki OSP wyjeżdżały w 2019 roku do akcji ratunkowych 162 razy. OSP Wola
63 razy, OSP Miedźna i OSP Gilowice po 36 razy, a OSP Góra 27 razy.
Wykres 5. Wyjazdy OSP Gminy Miedźna do akcji ratowniczych w 2019 roku

Wyjazdy OSP Gminy Miedźna do akcji ratowniczych w 2019
roku
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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 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.
Wytyczne Szefa obrony cywilnej gminy w sprawie realizacji zadań OC i ZK.
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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 2019 r. w sposób określony uchwałami.
W 2019 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie
z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr IV/34/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. Wypełniając
dyspozycję zawartą w planie pracy w 2019 roku Rada Gminy obradowała na 13 sesjach
zwyczajnych i podjęła 101 uchwał w tym: 44 uchwał stanowiło akty prawa miejscowego, 5 uchwał
dotacyjnych, 4 intencyjne oraz 48 pozostałe. Rada Gminy w roku 2019 rozpatrzyła 3 skargi
mieszkańców na działalność Wójta oraz skargę Prokuratora na uchwałę Nr VI/50/2019 z dnia 26
marca 2019 Rady Gminy Miedźna w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźna w 2019 roku.
91 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 będące aktami prawa miejscowego przekazano do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Wójt Gminy 11 uchwał poddał konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami oraz 7 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.
Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.
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Tabela 53. Uchwały Rady Gminy Miedźna
UCHWAŁY RADY GMINY MIEDŹNA Z ROKU 2019
Lp.

Nr uchwały

Data

w sprawie

1.

IV/31/2019

22.01.2019 r.

2.

IV/32/2019

22.01.2019 r.

3.

IV/33/2019

22.01.2019 r.

zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedźna na lata
2019 - 2026
zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie budżetu gminy Miedźna
na rok 2019
zmiany uchwały Nr III/19/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska

4.

IV/34/2019

22.01.2019 r.

5.

IV/35/2019

22.01.2019 r.

6.

IV/36/2019

22.01.2019 r.

udzielenia poparcia Wójtowi Gminy
Miedźna w działaniach zmierzających
do
uregulowania
kwestii
oprocentowania nadpłaty tytułem
opodatkowania
kopalnianej
infrastruktury podziemnej

7.

IV/37/2019

22.01.2019 r.

określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez

uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Miedźna na rok 2019
uchwalenia planów pracy Komisji Rady
Gminy Miedźna na rok 2019

Wykonanie uchwały
Uchwała została zrealizowana

Uchwała została zrealizowana

Uchwałą Rady Gminy Miedźna
zaciągnięto pożyczkę w
wysokości 597 342,95 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".
Plan pracy Rady Gminy Miedźna
na rok 2019 został uchwalony
Plany pracy Komisji Rady Gminy
Miedźna na rok 2019 zostały
uchwalone
Rada Gminy Miedźna uchwaliła
uchwałę i udzieliła poparcia
Wójtowi Gminy Miedźna w
działaniach zmierzających do
uregulowania kwestii
oprocentowania nadpłaty
tytułem opodatkowania
kopalnianej infrastruktury
podziemnej
Uchwała została podjęta i
zrealizowana
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Gminę Miedźna oraz określenia
dokumentów
niezbędnych
do
potwierdzenia tych kryteriów
zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019
w Gminie Miedźna
udzielenia rekomendacji kandydatom
na członków Rady Nadzorczej
Gminnego
Zakładu
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

8.

IV/38/2019

22.01.2019 r.

9.

IV/39/2019

22.01.2019 r.

10.

V/40/2019

12.02.2019 r.

ustalenia
stawki
gospodarowanie
komunalnymi

11.

V/41/2019

12.02.2019 r.

przyjęcia "Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Miedźna"

12.

V/42/2019

12.02.2019 r.

warunków udzielenia bonifikat od
opłat
jednorazowych
z
tytułu
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów stanowiących
własność Gminy Miedźna w prawo
własności tych gruntów i wysokości
stawek procentowych tych bonifikat

opłaty
za
odpadami

Uchwałą Rady Gminy
uchwalono nowy załącznik do
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na
rok 2019 w Gminie Miedźna
Uchwałą Rady Gminy udzielono
rekomendacji kandydatom na
członków Rady Nadzorczej
GZGK Sp. z o.o. w osobach:
1. Tomasz Drąszkowski.
2. Paweł Legut.
Rada Gminy Miedźna ustaliła
wysokość stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w sposób
selektywny w wysokości 15,00
zł miesięcznie oraz 30 zł wyższą
stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi nieselektywnie.
Po wejściu w życie niniejszej
uchwały przekazano ją do
Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. celem
dostosowania zapisów umów na
dostawę wody i odprowadzenie
ścieków oraz celem realizacji
zadań przypisanych spółce,
które winny być realizowane w
oparciu o zapisy
przedmiotowego regulaminu.
Uchwałą Rady wyrażono zgodę
na udzielenie osobom fizycznym
będącym właścicielami
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali
mieszkalnych lub spółdzielniom
mieszkaniowym bonifikaty od
opłaty z tytułu
przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w
prawo własności w odniesieniu
do gruntów stanowiących
własność Gminy Miedźna.
159

GMINA MIEDŹNA

13.

V/43/2019

12.02.2019 r.

14.

V/44/2019

12.02.2019 r.

15.

VI/45/2019

26.03.2019 r.

16.

VI/46/2019

26.03.2019 r.

17.

VI/47/2019

26.03.2019 r.

18.

VI/48/2019

26.03.2019 r.

19.

VI/49/2019

26.03.2019 r.

zaliczenia dróg na terenie Gminy Uchwałą Rady Gminy uchwalono
Miedźna do kategorii dróg gminnych i zaliczenia dróg ul. Polna i Złote
ustaleniu ich przebiegu
Łany w Górze do kategorii dróg
gminnych.
wprowadzenia świadczenia
Uchwałą Rady uchwalono
zasady przyznawania
pieniężnego "Dofinansowanie
i wysokość świadczenia
żłobkowe" dla rodzin zamieszkałych
pieniężnego jako
na terenie Gminy Miedźna
dofinansowanie żłobkowe" dla
rodzin zamieszkałych na terenie
Gminy Miedźna.
zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Uchwała została zrealizowana
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedźna na lata
2019 - 2026
zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Uchwała została zrealizowana
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie budżetu gminy Miedźna
na rok 2019
udzielenia
pomocy
finansowej Rada Gminy udzieliła Powiatowi
Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Pszczyńskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji
Miedźna
celowej, ze środków budżetu
Gminy Miedźna na 2019 rok z
przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu sprzętu
medycznego dla Szpitala
Powiatowego w Pszczynie.
udzielenia
pomocy
finansowej Rada Gminy uchwałą udzieliła
Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Powiatowi Pszczyńskiemu
pomocy finansowej w formie
Miedźna.
dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Miedźna na
2019 rok, z przeznaczeniem na
dofinansowanie wykonania
dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ”Rozbudowa dróg
powiatowych nr 4133S oraz
4134S w miejscowości Miedźna
i Frydek na odcinku od
skrzyżowania z ul. Bieruńską do
skrzyżowania z ul. Górnośląską”
w wysokości 80 000,00 zł.
zmiany uchwały nr XLIX/302/2018 z W wyniku przyjęcia
dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przedmiotowej uchwały został
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określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy na realizację
Programu ograniczenia niskiej emisji
dla Gminy Miedźna

20.

VI/50/2019

26.03.2019 r.

przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miedźna w 2019 roku

21.

VI/51/2019

26.03.2019 r.

wyrażenia zgody na kontynuację na
okres 5 lat umowy dzierżawy oraz
odstąpienia od przetargowego trybu
jej zawarcia

22.

VI/52/2019

26.03.2019 r.

ustalenia opłat za korzystanie z
wychowania
przedszkolnego
w
publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miedźna

23.

VI/53/2019

26.03.2019 r.

przyjęcia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Miedźna oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli
pobierane przez uczelnie w 2019 roku

przeprowadzony nabór na II
etap dofinansowania w Ramach
Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji dla Gminy Miedźna w
oparciu o wprowadzone
kryterium "wieku kotła" zebrane wnioski uszeregowano
tak, by najstarsze piece oraz te
zasypowe, najbardziej szkodliwe
dla środowiska, zostały
wymienione w pierwszej
kolejności.
Przyjęty program określa
zadania Gminy Miedźna w
zakresie zapobiegania
bezdomności zwierząt i pozwala
na wydatkowanie środków na
zadania w nim ujęte.
umowa dzierżawy będąca
przedmiotem niniejszej uchwały
została zawarta w trybie
bezprzetargowym na okres 5
lat.
Uchwała Rady Gminy w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych w
publicznych szkołach
podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest
Gmina Miedźna została
uchwalona i jest realizowana.
Uchwalona uchwała w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach
podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest
Gmina Miedźna jest
realizowana.
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24.

VI/54/2019

26.03.2019 r.

25.

VI/55/2019

26.03.2019 r.

26.

VI/56/2019

26.03.2019 r.

zmiany Uchwały nr IV/37/2019 Rady
Gminy Miedźna w sprawie określenia
kryteriów
na
drugim
etapie
postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miedźna oraz określenia
dokumentów
niezbędnych
do
potwierdzenia tych kryteriów
określenia
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze
zamiaru likwidacji Technikum nr 1 w
Woli

Uchwała została zrealizowana

Uchwała została zrealizowana

Na terenie powiatu
pszczyńskiego znajduje się
technikum kształcące w
zawodach zbliżonych, gdzie
absolwenci gimnazjum mogą
uzyskać wykształcenie w
zawodach: technik żywienia i
usług gastronomicznych,
technik hotelarstwa, technik
obsługi turystycznej.
Przystąpienie jednocześnie
absolwentów szkół
podstawowych i gimnazjów do
rekrutacji do klas pierwszych
technikum w roku szkolnym
2019/2020 nie ograniczy
dostępności do edukacji we
wskazanych zawodach,
ponieważ szkoły prowadzone
przez Powiat Pszczyński
zapewnią odpowiednią liczbę
miejsc w klasach pierwszych
technikum dzięki podwojeniu
liczby uruchamianych oddziałów
klas pierwszych w tych
zawodach. Powiat Pszczyński
wyraził wolę przejęcia
kształcenia w zawodach: technik
hotelarstwa i technik żywienia i
usług gastronomicznych, dzięki
czemu od 1 września 2020 r.
uczniowie Technikum nr 1 będą
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27.

VI/57/2019

26.03.2019 r.

28.

VI/58/2019

26.03.2019 r.

29.

VI/59/2019

26.03.2019 r.

30.

VII/60/2019

23.04.2019 r.

31.

VII/61/2019

23.04.2019 r.

32.

VII/62/2019

23.04.2019 r.

33.

VII/63/2019

23.04.2019 r.

mogli kontynuować naukę w
Zespole Szkół nr 2 im. Karola
Miarki w Pszczynie.
zawarcia porozumienia pomiędzy Uchwała podjęta i stosowana
gminą Miedźna a gminą Pszczyna
dotyczącego
zasad
prowadzenia
pozaszkolnego
punktu
katechetycznego nauczania religii
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w Rzeczypospolitej Polskiej, Zbór w
Pszczynie
zmiany Uchwały Nr XXI/155/2012 Rady Rada Gminy Miedźna podjęła
Gminy Miedźna z dnia 26 czerwca 2012 uchwałę w sprawie nadania
r. w sprawie nadania Statutu Statutu samorządowej instytucji
samorządowej instytucji kultury pod kultury pod nazwą Gminny
nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Ośrodek Kultury w Miedźnej z
Miedźnej z siedzibą w Woli
siedzibą w Woli
zmiany Uchwały Nr VXLIV/319/2014 r. Rada Gminy uchwaliła, że
z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wręczenie nagrody może być
ustanowienia dorocznej nagrody połączone z wręczeniem
nagród w innych dziedzinach
Gminy Miedźna za działalność
oraz odbywać się w połączeniu z
kulturalną, zaangażowanie w prace na innymi uroczystościami lub
rzecz kultury, jej upowszechnianie i imprezami towarzyszącymi.”
ochronę
zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie budżetu Gminy Miedźna
na rok 2019
ustalenia sieci publicznych szkół
podstawowych w Gminie Miedźna i
określenie granic ich obwodów

poboru podatków i opłat w drodze
inkasa
wprowadzenia regulaminu korzystania
z placów zabaw, siłowni zewnętrznych
i wiaty grillowej zlokalizowanych na
terenie Gminy Miedźna

Uchwała została zrealizowana

Uchwalona przez Radę Gminy
uchwała określiła plan sieci
publicznych szkół
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miedźna,
a także granice obwodów
publicznych szkół
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miedźna.
Przyjęto uchwałę w związku ze
zmianą inkasenta
Rada Gminy Miedźna uchwaliła
Regulaminy korzystania z placów
zabaw, siłowni zewnętrznych i
wiaty grillowej zlokalizowanych
na terenie Gminy Miedźna
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34.

VII/64/2019

23.04.2019 r.

rozpatrzenia skargi na działania Wójta
Gminy Miedźna
przedłużenia terminu rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy
Miedźna

35.

VII/65/2019

23.04.2019 r.

36.

VIII/66/2019

28.05.2019 r.

udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna
wotum zaufania

37.

VIII/67/2019

28.05.2019 r.

zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy Miedźna za
2018 rok

38.

VIII/68/2019

28.05.2019 r.

udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna
absolutorium za 2018 rok

39.

VIII/69/2019

28.05.2019 r.

40.

VIII/70/2019

28.05.2019 r.

41.

VIII/71/2019

28.05.2019 r.

zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedźna na lata
2019 - 2026
zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie budżetu gminy Miedźna
na rok 2019
wyrażenia zgody na podjęcie uchwały
przez zgromadzenie wspólników spółki
Gminny
Zakład
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

42.

VIII/72/2019

28.05.2019 r.

Rada Gminy podjęła uchwałę o
bezzasadności skargi.
Rada Gminy podjęła uchwałę w
sprawie przedłużenia terminu
rozpatrzenia skargi, ze względu
na konieczność
przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego, mającego na
celu ustalenie stanu faktycznego
i prawnego sprawy
objętej skargą,
Rada Gminy Miedźna po
przedstawieniu Raportu o stanie
gminy za rok 2018 udzieliła
Wójtowi Gminy Miedźna wotum
zaufania.
Rada Gminy Miedźna uchwaliła
zatwierdzenie
sprawozdania
finansowego
wraz
ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy Miedźna za 2018
rok
Uchwała Rady Gminy Miedźna
udzielono
Wójtowi
Gminy
absolutorium za 2018 rok.
Uchwała została zrealizowana

Uchwała została zrealizowana

Gmina Miedźna na podstawie
ww. uchwały i Aktu Not. Rep. A.
3473/2019 z dnia 26 czerwca
2019r. wniosła wkład pieniężny
w wysokości 110 000,00 zł na
utworzenie
nowych
110
udziałów po 1 000,00 zł każdy na
rzecz
Gminnego
Zakładu
Gospodarki komunalnej
Sp. z o.o.
przystąpienia Gminy Miedźna do Rada Gminy uchwaliła uchwałę.
realizacji projektu pt. "W świecie Dzięki projektowi w okresie od
września 2019 r. do czerwca
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43.

VIII/73/2019

28.05.2019 r.

44.

VIII/74/2019

28.05.2019 r.

45.

VIII/75/2019

28.05.2019 r.

46.

VIII/76/2019

28.05.2019 r.

47.

VIII/77/2019

28.05.2019 r.

48.

IX/78/2019

25.06.2019 r.

nauki"
współfinansowanego
ze 2021 r. realizowane były zajęcia
środków Unii Europejskiej w ramach dodatkowe dla uczniów, a
szkoły zostały doposażone w
Europejskiego Funduszu Społecznego
pomoce dydaktyczne oraz
sprzęt IT i audiowizualny na
kwotę 243 621,18 zł.
przystąpienia Gminy Miedźna do Rada Gminy uchwaliła uchwałę.
realizacji projektu pt. "Gotowi na Dzięki projektowi w okresie od
wiedzę" współfinansowanego ze września 2019 r. do czerwca
2021 r. realizowane były
środków Unii Europejskiej w ramach
dodatkowe zajęcia dla uczniów,
Europejskiego Funduszu Społecznego
a szkoły zostały doposażone w

zmiany Uchwały nr III/21/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019
w Gminie Miedźna zmienionej uchwałą
nr IV/38/2019 Rady Gminy Miedźna z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr III/21/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019
w Gminie Miedźna
rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Miedźna
wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji
przez Ministra Sprawiedliwości z
dniem 1 lipca 2019 r. IV Wydziału Pracy
Sądu Rejonowego w Pszczynie

pomoce dydaktyczne oraz
sprzęt IT i audiowizualny na
kwotę 184 295,64 zł.
Rada Gminy uchwaliła zmiany do
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019.
Uchwała jest realizowana.

Rada Gminy podjęła uchwałę o
bezzasadności skargi.
Rada Gminy Miedźna uchwaliła
uchwałę i wyraziła sprzeciw
wobec likwidacji przez Ministra
Sprawiedliwości z dniem 1 lipca
2019 r. IV Wydziału Pracy Sądu
Rejonowego w Pszczynie
podjęcia przez Rząd RP skutecznych Rada Gminy Miedźna uchwaliła
działań wpływających na poprawę uchwałę w sprawie podjęcia
jakości powietrza w Polsce
przez Rząd RP skutecznych
działań
wpływających
na
poprawę jakości powietrza w
Polsce
zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Uchwałę zrealizowano
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
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r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedźna
zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie budżetu gminy Miedźna
na rok 2019
zawarcia porozumienia pomiędzy
Gminą Miedźna a Gminą Miasta Tychy
dotyczącego
zasad
prowadzenia
punktu katechetycznego nauczania
religii prowadzonego przez Kościół
Zielonoświątkowy Zbór w Tychach

49.

IX/79/2019

25.06.2019 r.

50.

IX/80/2019

25.06.2019 r.

51.

IX/81/2019

25.06.2019 r.

wprowadzenia regulaminu korzystania
z boiska do piłki siatkowej plażowej w
Górze przy ulicy Parkowej na terenie
Gminy Miedźna

52.

IX/82/2019

25.06.2019 r.

udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi Pszczyńskiemu

53.

X/83/2019

11.07.2019 r.

przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach skargi
Prokuratora Rejonowego w Pszczynie
wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała została zrealizowana

Rada Gminy uchwaliła uchwałę
wyrażającą zgodę na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą
Miedźna a Gminą Miasta Tychy
w sprawie zasad prowadzenia
punktu katechetycznego
nauczania religii Kościoła
Zielonoświątkowego, Zbór
w Tychach
Podjęta przez Radę Gminy
uchwała reguluje zasady i tryb
korzystania z obiektu
użyteczności publicznej
stanowiącego własność
gminy Miedźna w zakresie
ogólnodostępnego gminnego
boiska do piłki siatkowej
plażowej.
Rada Gminy uchwałą udzieliła
Powiatowi Pszczyńskiemu
pomocy finansowej w roku
2019 w wysokości 950 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację
zadania inwestycyjnego pn:
„Przebudowa drogi powiatowej
nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w
Grzawej w km od 0+350 do
1+380”.
Przekazano do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w
Gliwicach skargę Prokuratora
Rejonowego w Pszczynie na
podjętą uchwałę w sprawie
przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Miedźna. W wyniku
przeprowadzonych czynności
sądowo - administracyjnych
przez WSA został wydany wyrok
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54.

X/84/2019

11.07.2019 r.

udzielenia dotacji w 2019 r. na prace
konserwatorskie
przy
obiekcie
zabytkowym wpisanym do rejestru
zabytków

55.

XI/85/2019

13.08.2019 r.

uchylenia uchwały Nr IX/82/2019 Rady
Gminy Miedźna z dnia 25 czerwca 2019
r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu

56.

XI/86/2019

13.08.2019 r.

57.

XI/87/2019

13.08.2019 r.

58.

XI/88/2019

13.08.2019 r.

59.

XI/89/2019

13.08.2019 r.

zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedźna na lata
2019 - 2026
zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2019
r. w sprawie budżetu gminy Miedźna
na rok 2019
rozpatrzenia skargi na działanie organu
wykonawczego
określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek
obowiązkowego
tygodniowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli
pełniących
funkcje
kierownicze w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Miedźna

60.

XII/90/2019

25.09.2019 r.

uchylający przedmiotową
uchwałę, która winna
obowiązywać jako akt prawa
miejscowego.
zgodnie z zwartą umową środki
w wysokości 10 000,00 zł
zostały wydatkowane na
udzielenie dotacji na rzecz
Kościoła w Grzawie z
przeznaczeniem na wykonanie
ogrzewania konwektorowego.
Ogrzewanie zostało wykonane
zgodnie z projektem i odebrane
przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Rada Gminy uchyliła uchwałę nr
IX/82/2019 Rady Gminy
Miedźna z dnia 25 czerwca 2019
r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu
Uchwała została zrealizowana

Uchwała została zrealizowana

Rada Gminy podjęła uchwałę o
bezzasadności skargi.
Rady Gminy Miedźna uchwaliła
uchwałę w sprawie określenia
zasad udzielania i rozmiaru
obniżek obowiązkowego
tygodniowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze
w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę
Miedźna dostosowując
wskazany wymiar do istniejącej
struktury organizacyjnej szkół i
przedszkoli.
uchylenia uchwały nr VI/48/2019 Rady Rada Gminy podjęła uchwałę
Gminy Miedźna z dnia 26 marca 2019 uchylającą uchwałę nr
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61.

XII/91/2019

25.09.2019 r.

62.

XII/92/2019

25.09.2019 r.

63.

XII/93/2019

25.09.2019 r.

64.

XII/94/2019

25.09.2019 r.

65.

XII/95/2019

25.09.2019 r.

66.

XII/96/2019

25.09.2019 r.

67.

XIII/97/2019

14.10.2019 r.

68.

XIV/98/2018

29.10.2019 r.

r. w sprawie udzielenia pomocy VI/48/2019 Rady Gminy
finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu Miedźna z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia
przez Gminę Miedźna
pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu przez Gminę
Miedźna.
zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Uchwała została zrealizowana
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie budżetu gminy Miedźna
na rok 2019
zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Uchwała została zrealizowana
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedźna na lata
2019 - 2026
wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Rada Gminy wyraziła zgodę na
Nr
2
do
Porozumienia zawarcie Aneksu Nr 2 do
Międzygminnego
Nr
OR- Porozumienia Międzygminnego
Nr OR-o.031.2.2018.VIII
o.031.2.2018.VIII z dnia 1 marca 2018
z dnia 1 marca 2018r. w zakresie
r. w zakresie lokalnego transportu
lokalnego transportu
zbiorowego
zbiorowego,
zmiany uchwały Nr XXX/228/2013 nazwa ul. Zacisze została
Rady Gminy Miedźna z dnia 26 marca przedłużona na działkę nr 554/5.
2013 r. w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej położonej na
terenie sołectwa Miedźna (Dz. U. Woj.
Śląskiego z 2013 r., poz. 3010)
ustalenia Regulaminu wynagradzania Rada Gminy uchwaliła
nauczycieli
zatrudnionych Regulamin wynagradzania
w
placówkach
oświatowych nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Miedźna
prowadzonych przez Gminę
Miedźna. Uchwała jest
realizowana.
zmiany uchwały nr VII/62/2019 Rady Przyjęto uchwałę w związku ze
Gminy Miedźna z dnia 23 kwietnia zmianą inkasenta.
2019 r. w sprawie poboru podatków i
opłat w drodze inkasa
zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Uchwała została zrealizowana
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedźna na lata
2019 - 2026
uchylenia uchwały
w sprawie Rada Gminy Miedźna uchyliła
uchwalenia
programu
polityki uchwałę Nr XLI/230/2017 Rady
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zdrowotnej pn. "Program profilaktyki
próchnicy zębów dla dzieci w wieku 810 lat z terenu Gminy Miedźna na lata
2018-2022"

69.

XIV/99/2019

29.10.2019 r.

70. XIV/100/2019 29.10.2019 r.

71. XIV/101/2019 29.10.2019 r.

72. XIV/102/2019 29.10.2019 r.

73. XIV/103/2019 29.10.2019 r.

74. XIV/104/2019 29.10.2019 r.

75. XIV/105/2019 29.10.2019 r.

Gminy Miedźna z dnia 26
września 2017 r. w sprawie
uchwalenia programu polityki
zdrowotnej pn. „Program
profilaktyki próchnicy zębów dla
dzieci w wieku 8-10
lat z terenu Gminy Miedźna na
lata 2018-2022”.
zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Uchwała została zrealizowana
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie budżetu gminy Miedźna
na rok 2019
zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Uchwała została zrealizowana
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedźna na lata
2019 - 2026
określenia wysokości stawek podatku Przyjęto nowe stawki podatku
od nieruchomości obowiązujących w od
nieruchomości
oraz
roku 2020 na terenie Gminy Miedźna zwolnienia obowiązujące od
oraz zwolnień w tym podatku
2020 roku
określenia wysokości stawek podatku Przyjęto nowe stawki podatku
od
środków
transportowych od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy obowiązujące od 2020 roku
Miedźna w 2020 roku
zwolnienia od podatku nieruchomości Przyjęto uchwałę w sprawie
udzielanego w ramach pomocy de zwolnień budynków, budowli i
minimis
gruntów
związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej w ramach pomocy
de minimis
zwolnienia
od
podatku
od Przyjęto uchwałę w sprawie
nieruchomości nowo wybudowanych zwolnienia od podatku od
budynków
mieszkalnych nieruchomości
nowo
jednorodzinnych na terenie gminy wybudowanych
budynków
Miedźna
mieszkalnych
zmiany Uchwały Nr L/310/2018 Rady W wyniku podjętej uchwały
Gminy Miedźna z dnia 29 maja 2018 r., dokonano zmian w zawartej
w sprawie szczegółowego sposobu i umowie na odbiór i
zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowanie odpadów
odbierania odpadów komunalnych od komunalnych od właścicieli
właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości zamieszkałych,
gminy Miedźna i zagospodarowania w wyniku której nieruchomości
tych odpadów, w zamian za uiszczoną zostały wyposażone w
przez właściciela nieruchomości opłatę pojemniki na popiół, a
169

GMINA MIEDŹNA

za
gospodarowanie
komunalnymi

76. XIV/106/2019 29.10.2019 r.

77. XIV/107/2019 29.10.2019 r.

78. XIV/108/2019 29.10.2019 r.

odpadami właściciele mieli możliwość
oddawania selektywnie
gromadzonej frakcji tych
odpadów
zmiany Uchwały Nr L/311/2018 Rady Przedmiotowa uchwała
Gminy Miedźna z dnia 29 maja 2018 r., wprowadziła do systemu
w sprawie regulaminu utrzymania gospodarki odpadami nową
czystości i porządku na terenie gminy frakcję zbieraną w sposób
Miedźna
selektywny - popiół. Z założenia
miało to na celu ograniczenie
ilości oddawanych przez
właścicieli nieruchomości
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych, a tym samym
ograniczyć koszty ich odbioru
oraz zagospodarowania.
zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwała podjęta i realizowana
Uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy
Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie
uchwalenia
Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019
w Gminie Miedźna zmienionej uchwałą
nr IV/38/2019 Rady Gminy Miedźna z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr III/21/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019
w Gminie Miedźna zmienionej uchwalą
nr VIII/74/2019 Rady Gminy Miedźna z
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr III/21/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019
w Gminie Miedźna
zmiany uchwały nr XLV/266/2018 Rady Uchwałą Rady Gminy obniżono
Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018 opłatę za pobyt dziecka oraz
r. w sprawie ustalenia wysokości wyżywienia w Żłobku
„Kubusiowe Maluchy"
opłaty za pobyt dziecka oraz
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79. XIV/109/2019 29.10.2019 r.

80. XIV/110/2019 29.10.2019 r.

81.

XV/111/2019

26.11.2019 r.

82.

XV/112/2019

26.11.2019 r.

83.

XV/113/2019

26.11.2019 r.

84.

XV/114/2019

26.11.2019 r.

wyżywienia w Żłobku "Kubusiowe i Klubie Dziecięcym "Kubusiowe
Maluchy" i Klubie Dziecięcym Maluchy” o 25% na drugie i
"Kubusiowe Maluchy"
kolejne dziecko tego samego
rodzica."
wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Gmina Miedźna na podstawie
przez zgromadzenie wspólników spółki ww. uchwały i Aktu Not. Rep. A.
Gminny
Zakład
Gospodarki 5841/2019 z dnia 8 listopada
2019r. wniosła aportem wkład
Komunalnej Sp. z o.o.
niepieniężny tj. środek trwały o
nazwie: „Przewody przesyłowe
wody z Międzyrzecza” w
wysokości 184 000,00 zł oraz
wkład pieniężny w wysokości
500,00 zł na rzecz Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o.
przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Uchwałą
Rady
przyjęto
członka Komisji Kultury, Sportu i rezygnację
radnej
Józefy
Młodzieży
Waliczek z pełnienia funkcji
członka Komisji Kultury, Sportu i
Młodzieży.
zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Uchwałę zrealizowano
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie budżetu gminy Miedźna
na rok 2019
zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Uchwałę zrealizowano
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedźna na lata
2019 - 2026
ustalenia
wysokości
opłat
za Realizacja uchwały przewidziana
korzystanie z cmentarza komunalnego na 2020 rok, określa stawki jakie
w Górze oraz cmentarza komunalnego osoby chcące dokonać
i urządzeń znajdujących się w Woli
pochówku osób bliskich na
terenie cmentarzy komunalnych
zobowiązane są uiścić. Naliczeń
w tym zakresie dokonuje
administrator tych terenów, a
pobrane opłaty stanowią
dochód Gminy
Programu współpracy na rok 2020 Rada Gminy Miedźna uchwaliła
Gminy Miedźna z organizacjami Program współpracy na rok
pozarządowymi i innymi podmiotami 2020 Gminy Miedźna z
prowadzącymi działalność pożytku organizacjami pozarządowymi i
publicznego
innymi podmiotami
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85.

XV/115/2019

26.11.2019 r.

stwierdzenia
trzyletniego
Ogólnokształcącego
Religi w Gilowicach

86.

XV/116/2019

26.11.2019 r.

zawarcia porozumienia pomiędzy
gminą Miedźna a gminą Pszczyna
dotyczącego
zasad
prowadzenia
pozaszkolnego
punktu
katechetycznego zlokalizowanego w
siedzibie Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
Zbór w Pszczynie na okres od
01.09.2019 r. do 31.12.2019 r

87.

XV/117/2019

26.11.2019 r.

zawarcia porozumienia pomiędzy
gminą Miedźna a gminą Pszczyna
dotyczącego
zasad
prowadzenia
pozaszkolnego
punktu
katechetycznego zlokalizowanego w
siedzibie Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Pszczynie oraz w
Studzionce oraz zasad prowadzenia
grupy międzyszkolnej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Piasku na
okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2019
r.

88.

XV/118/2019

26.11.2019 r.

89. XVI/119/2019

30.12.2019 r.

ustalenia
zasad
ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia
zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady
Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia
2018r. w sprawie budżetu gminy
Miedźna na rok 2019
Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała została zrealizowana
Gminy Miedźna na lata 2020-2027

90. XVI/120/2019 30.12.2019 r.

przekształcenia
Liceum
im. Zbigniewa

prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
Uchwałą Rady Gminy
uchwalono, że z dniem 1
września 2019 r. trzyletnie
Liceum Ogólnokształcące im.
prof. Zbigniewa Religi w
Gilowicach z siedzibą przy ul.
Korfantego 38, 43-227 Miedźna
stało się czteroletnim Liceum
Ogólnokształcącym im. prof.
Zbigniewa Religi w Gilowicach z
siedzibą przy ul. Korfantego 38,
43-227 Miedźna.
Rada Gminy uchwałą wyraziła
zgodę na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą
Miedźna a Gminą Pszczyna w
sprawie zasad prowadzenia
pozaszkolnego punktu
katechetycznego nauczania
religii Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w
Rzeczypospolitej Polskiej, Zbór
w Pszczynie
Rada Gminy wyraziła zgodę na
zawarcie porozumienia
pomiędzy gminą Miedźna a
gminą Pszczyna w sprawie
zasad prowadzenia
pozaszkolnego punktu
katechetycznego
zlokalizowanego w siedzibie
Parafii EwangelickoAugsburskiej w Pszczynie oraz
Studzionce oraz ustalenia zasad
prowadzenia grupy
międzyszkolnej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Piasku
Rada Gminy uchwałą ustaliła
zasady ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Uchwała została zrealizowana
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91. XVI/121/2019 30.12.2019 r.

budżetu gminy Miedźna na rok 2020

92. XVI/122/2019 30.12.2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Miastu
Bielsko-Biała

93. XVI/123/2019 30.12.2019 r.

przyznawania stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe

94. XVI/124/2019 30.12.2019 r.

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

95. XVI/125/2019 30.12.2019 r.

przyjęcia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na lata 2020

96. XVI/126/2019 30.12.2019 r.

uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2020-2022

97. XVI/127/2019 30.12.2019 r.

rozwiązania Zespołu Szkół w Woli

Uchwałą Rady Gminy Miedźna
uchwalono
Budżet
Gminy
Miedźna na rok 2020.
Rada Gminy podjętą uchwałą
udzieliła pomocy finansowej w
roku 2020 Miastu Bielsko-Biała
w wysokości 17 141,00 zł
z przeznaczeniem na
dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym w
Bielsku–Białej.
Rada Gminy uchwaliła uchwałę
ustalającą zasady przyznawania
stypendiów sportowych oraz
nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe, podejmując
stosowny Regulamin.
Rada Gminy uchwałą określiła
szczegółowe warunki
przyznawania oraz odpłatności
za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób
zaburzeniami psychicznymi,
świadczonych w miejscu
zamieszkania klientów,
szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również
tryb ich pobierania. Uchwała
jest realizowana.
Rada Gminy uchwaliła do
realizacji w roku 2020 Program
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Rada Gminy uchwaliła do
realizacji Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2020-2022.
Rada Gminy uchwaliła, że z
dniem 31 sierpnia 2020 r.
rozwiązuje się Zespół Szkół w
Woli.
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98. XVI/128/2019 30.12.2019 r.

likwidacji Technikum nr 1 w Woli

99. XVI/129/2019 30.12.2019 r.

zamiaru
przekształcenia
Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Górze poprzez likwidację oddziału
przedszkolnego

100. XVI/130/2019 30.12.2019 r.

określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Miedźna na rok
szkolny 2019/2020

101. XVI/131/2019 30.12.2019 r.

ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają
z
upływem
roku
budżetowego 2019

Rada Gminy uchwaliła , że z
dniem 31 sierpnia 2020 r.
Technikum nr 1 w Woli,
ul. Górnicza 47, 43-225 Wola
zostaje zlikwidowane.
Uzyskano w tym zakresie
pozytywną opinię Śląskiego
Kuratora Oświaty.
Rada Gminy podjęła uchwałę
podejmującą zamiar
przekształcenia z dniem 31
sierpnia 2020 r. Szkoły
Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Górze poprzez
likwidację oddziału
przedszkolnego.
Rada Gminy podjętą uchwałą
określiła średnią cenę jednostki
paliwa w Gminie Miedźna, w
roku szkolnym 2019/2020:
1) w przypadku benzyny
bezołowiowej - 4,92 zł za litr;
2) w przypadku oleju
napędowego – 4,95 zł za litr;
3) w przypadku autogazu – 1,99
za litr.
Rada Gminy podjęła uchwałę
ustalającą wykaz wydatków,
które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2019.

101 uchwał

W roku 2019 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 2019 prowadziła szereg inwestycji, służących mieszkańcom gminy,
jednocześnie kładąc duży nacisk na poprawę jakości placówek oświatowych, rozwój
i modernizację bazy sportowej, bezpieczeństwo publiczne oraz poprawę środowiska naturalnego.
W roku 2019 wiele uwagi poświęcono na wykonanie niezbędnych remontów w palcówkach
oświatowych, które od lat wymagały gruntownych napraw i udoskonaleń. Przykładem może być
całkowity remont zewnętrzy i wewnętrzny przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. J.
Korczaka w Górze. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowano boisko
sportowe na obiekt wielofunkcyjny w wyniku czego powstało boisko do koszykówki, siatkówki
i tenisa, zabudowano piłkochwyty, przebudowano skocznię do skoku w dal, zagospodarowano
istniejący teren z przeznaczeniem pod funkcje rekreacyjne. Szkoła doczekała się parkingu dla
samochodów osobowych. Na powstałych obiektach przeprowadzono kompleksowe
odwodnienie będące wieloletnią bolączką tej placówki. W ramach środków własnych dokonano
gruntownego remontu wewnątrz budynku szkolnego. Przeprowadzono roboty malarskie,
wymieniono posadzki w salach lekcyjnych i stolarkę drzwiową, uzyskane środki w ramach
programu „Posiłek w szkole i w domu” pozwoliły na sfinansowanie remontu pokoju
nauczycielskiego i kuchni wraz z jej doposażeniem.
Dużą wagę przywiązywano również do rozwoju edukacji, pozyskując na ten cel środki
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładami są m.in.
projekty: „Przygoda z nauką”, „Gotowi na wiedzę”, „W świecie nauki”, „Krok w przyszłość” itp.
Dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej gmina dokonała modernizacji
kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”.
Mijający rok można określić również rokiem dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców
w tym również o nasze najmłodsze pociechy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa place zabaw,
siłownie zewnętrzne nie tylko doposażono ale przede wszystkim wykonano jakże niezbędne
przeglądy techniczne i po raz pierwszy ubezpieczono obiekty na wypadek nieszczęśliwych
zdarzeń. Gmina zyskuje również na atrakcyjności poprzez nowe nasadzenia, które w roku
ubiegłym wykonano na skrzyżowaniu ulicy Górniczej i ulicy Pszczyńskiej w Woli na wyspach
kanalizujących ruch drogowy. Posadzona w pasie drogowym zieleń ozdobna ma za zadanie
poprawić walory krajobrazowe i estetyczne otoczenia.
2 września 2019 r. dzięki determinacji Wójta po bardzo długim oczekiwaniu przez
mieszkańców, gmina oddała do użytkowania rozbudowane Gminne Przedszkole Publiczne
w Górze. Dokonano również niezbędnego remontu hali sportowej w Woli w celu uzyskania
stosownych pozwoleń od służb PSP oraz PINB, które umożliwiły na skuteczne i zgodne z prawem
przekazanie jej do użytkowania Klubowi Zapaśniczemu „Piast”.
Została ukończona zaplanowana przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej
w Woli jako podstawowy aspekt rewitalizacji, na które gmina pozyskała środki finansowe
w ramach RPO Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna zdrowotna.
Przekazanie do użytkowania nastąpi w 2020 roku. W roku 2019 z pozyskanego dofinansowania
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z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach którego wybudowano Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów dokonano zakupu kompleksowego wyposażenia tego obiektu.
Jak co roku zrealizowane zostały kolejne projekty w ramach Funduszu Sołeckiego, dzięki
czemu nasza gmina pięknieje w oczach jak również pozwala na zapewnienie mieszkańcom gminy
lepszego bezpieczeństwa a zarazem stanowi zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie
gminy i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Poza dużymi inwestycjami systematycznie
prowadzone były cząstkowe remonty nawierzchni i chodników, rozbudowy parkingów, budowy
oświetlenia. Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią,
zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom ofertę
kulturalną.
W 2019 roku gmina pokryła koszty waloryzacji wynagrodzeń pracowniczych. Wzrost
wynagrodzeń miał bezpośredni związek z ustawowym wzrostem płacy minimalnej oraz przyjętą
w gminie zasadą równości społecznej polegającej na stopniowym zrównywaniu płacy zasadniczej
pracowników administracji i obsługi z poziomem wynagrodzenia minimalnego obowiązującego
w gospodarce. Przez co, dodatek za wysługę lat został wyłączony i stał się składnikiem
wynagrodzenia, zwiększającym wynagrodzenie zasadnicze przestając zarazem dopełniać to
wynagrodzenie do poziomu minimalnego ustalonego w gospodarce.
Jako samorząd musimy dokładać starań do stwarzania przyjaznych warunków dla rodzin
oraz dalszej realizacji inwestycji wpisujących się w wieloaspektowy, zrównoważony rozwój
gminy. Wszelkie działania, które podejmujemy, realizujemy z myślą o naszych mieszkańcach.
I to jest dla mnie najważniejsze.
Dziękuję radnym, że mimo wielu różnic, przy obopólnej woli potrafiliśmy zawsze znaleźć
nić porozumienia, którą zazwyczaj wieńczył kompromis. Wspólnie zarządzając gminą kierujemy
się zasadą zrównoważonego rozwoju gminy i jej sołectw, i za to dalekosiężne spojrzenie na
problemy gminy serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu za zaangażowanie w sprawy swojej małej, lokalnej społeczności. Słowa
uznania i podziękowania kieruję do przedstawicieli jednostek pomocniczych, pracowników
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Państwa codzienna, rzetelna praca to
nieoceniona służba dla naszej gminy.

Wójt Gminy Miedźna
`

Jan Słoninka
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