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WSTĘP

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną Gminy Bystra – Sidzina. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach
funkcjonowania gminy za rok 2018. Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy
poziomu rozwoju gminy w roku poprzednim.
Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na
faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:
•

Rada Gminy,

•

Budżet gminy,

•

Działalność gospodarcza,

•

Inwestycje i remonty gminne,

•

Infrastruktura techniczna,

•

Oświata i promocja gminy,

•

Bezpieczeństwo,

•

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu
Gminy Bystra – Sidzina i innych jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury oraz
szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na
stronach internetowych.
Raport o stanie Gminy Bystra – Sidzina za 2018 rok zawiera dane według stanu na dzień 31
grudnia 2018r.
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I. STRUKURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY

1.1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bystra-Sidzina
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bystra-Sidzina określa organizację i zasady
funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.
Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej, przy
pomocy której Wójt realizuje zadania własne Gminy, zlecone Gminie oraz powierzone jej na
podstawie zawartych porozumień.
Urząd wykonuje zadania związane z mieniem Gminy oraz realizacją dochodów i wydatków.
Urząd działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aktów prawnych
wydawanych przez Radę oraz Wójta, a w szczególności Statutu oraz Regulaminu.
Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
1.2.Struktura organizacyjna Urzędu
W celu realizacji określonych zadań Wójt może powołać zespoły i komisje zadaniowe.
Referatem kieruje Kierownik.
Referatem Finansowym kieruje Kierownik, będący równocześnie Skarbnikiem Gminy oraz
Głównym Księgowym budżetu Gminy.
Stanowiska pracy mogą być niepełnoetatowe, jednoetatowe lub wieloetatowe. Pracownik w
ramach zatrudnienia (jednego etatu) może wykonywać obowiązki należące do kilku
stanowisk pracy.

1.3.Zasady i cele funkcjonowania Urzędu
Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników
Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, Wójt dokonuje czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
Urząd w swoich działaniach kieruje się zasadami praworządności i prawdy obiektywnej oraz
uwzględnia interes społeczny i słuszny interes obywateli, a także zapewnia terminowe i
profesjonalne prowadzenie spraw.
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Obsługę prawną urzędu prowadzi, na podstawie umowy cywilno-prawnej, kancelaria prawna.
Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki do podnoszenia
kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne działanie poprzez wykorzystanie technik
informatycznych, poprawia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.
Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za
wykonywanie powierzonych zadań.
Pracownicy Urzędu realizując powierzone im zadania, kierują się zasadami etyki
i praworządności; dobro publiczne przedkładają nad interesy własne i swojego środowiska; są
bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków; szanują prawo obywateli do informacji,
zapewniając w granicach prawem przewidzianych jawność prowadzonych postępowań.
Urząd zapewnia każdemu dostęp do informacji publicznej związanej z jego działalnością
i działalnością organów gminy z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw.
Udostępnianie informacji publicznej i dokumentów urzędowych odbywa się w oparciu
o powszechnie

obowiązujące

przepisy,

z

uwzględnieniem

trybu

postępowania

obowiązującego w Urzędzie, określonego odrębnym zarządzeniem.
Źródłem informacji o działalności Urzędu i organów Gminy jest Biuletyn Informacji
Publicznej.
Urząd przestrzega zasad i trybów określonych w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, prawa prywatności i tajemnic
prawnie chronionych.
Urząd prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem zasad określonych między innymi w
ustawie o finansach publicznych, uchwałach Rady oraz zarządzeniach Wójta.
Urząd, gospodarując środkami publicznymi, zapewnia ich wydatkowanie w sposób celowy i
oszczędny, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych efektów.
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1.4.Schemat organizacyjny Urzędu

Wójt Gminy Bystra-Sidzina
Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy

Kierownik referatu
finansowego

Referat OrganizacyjnoAdministracyjny
- Kierownik referatu, stanowisko
ds. pracowniczych,
- stanowisko ds. obsługi rady
gminy i promocji,
- stanowisko ds.
ogólnoorganizacyjnych,
- stanowisko ds. informatyki,
- stanowisko ds. działalności
gospodarczej,
- sprzątaczka.

Referat Finansowy
- stanowiska ds. księgowości,
- stanowiska ds. księgowości
podatkowej,
- stanowisko ds. księgowości
i płac, kasjer,
- stanowisko ds. wymiaru
podatku,
- stanowisko ds. kontroli.

- Administrator Bezpieczeństwa
Informacji

Referat Rozwoju Gospodarczego

Referat Oświaty

- Kierownik referatu,
stanowisko ds. planowania
przestrzennego,
- stanowisko ds. remontów,
inwestycji i zamówień
publicznych,
- stanowisko ds. ochrony
środowiska i drogownictwa,
- stanowisko ds. gospodarki
gruntami i zarządzania
kryzysowego
- stanowisko ds. gospodarki
odpadami/ ekodoradca,
- wieloosobowe stanowisko
pracowników gospodarczych.

- Kierownik referatu
- stanowisko ds. oświaty,
- stanowisko ds. płac
pracowników oświaty,
- stanowisko ds. księgowości
placówek oświatowych.
Referat USC i Spraw
Obywatelskich
- Kierownik referatu, Zastępca
Kierownika USC, Pełnomocnik ds.
ochrony informacji niejawnych,
- stanowisko ds. obywatelskich.
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II. RADA GMINY
Rada Gminy Jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy. Działa na posiedzeniach sesji
oraz swoich Komisji. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Skład VII kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina:
1. Motor Jan – przewodniczący Rady
2. Wójtowicz Kazimierz – wiceprzewodniczący Rady
3. Drobny Krzysztof
4. Fraczek Stanisław
5. Gałka Adam
6. Jaromin Stanisław
7. Kordel Stanisław
8. Kowalik Dorota
9. Lipka Grzegorz
10. Maj Marcin
11. Mazur Bogusław
12. Palarczyk Małgorzata
13. Stramek Piotr
14. Śliwiński Józef
15. Talapka Stanisław
W dniu 21.10.2018 r. odbyły się wybory samorządowe, w których wybrany został nowy
skład Rady Gminy.
Skład VIII kadencji Rady Gminy BystraSidzina:
1. Kowalik Dorota – przewodnicząca Rady
2. Motor Jan – wiceprzewodniczący Rady
3. Drobny Krzysztof
4. Frankiewicz Mariusz
5. Frączek Stanisław
6. Gałka Marcin
8
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7. Handzel Adrian
8. Jaromin Stanisław
9. Kordel Stanisław
10. Lipka Grzegorz
11. Mazur Bogusław
12. Palarczyk Małgorzata
13. Pieczara Jan
14. Stramek Piotr
15. Talapka Stanisław

2.1. Plan pracy Rady Gminy Bystra – Sidzina na rok 2018
1.

Przyjęcie planów pracy Komisji i uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2018.

2.

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Bystra-Sidzina na
podstawie analizy przedstawianej przez Komisariat Policji w Jordanowie za rok 2017.

3.

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji okręgów i obwodów wyborczych.

4.

Przyjęcie planu zadań inwestycyjno- remontowych oraz budownictwa drogowego na rok
2018.

5.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Bystra-Sidzina za rok 2017.

6.

Podjęcie uchwały absolutoryjnej dla Wójta Gminy.

7.

Podejmowanie uchwał z zakresu bieżącej działalności Gminy Bystra-Sidzina.

8.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu
wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2018 r.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji statutu Gminy Bystra-Sidzina.

10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach
majątkowych.
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11. Analiza podatków i opłat gminnych na 2019 rok.
12. Uchwalenie budżetu gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok.
13. Podejmowanie uchwał z zakresu bieżącej działalności Gminy Bystra-Sidzina.
Z planu pracy Rady na 2018 r. przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/272/18 z dnia 22 lutego 2018
r. Rada Gminy Bystra-Sidzina zrealizowała wszystkie tematy.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bystra-Sidzina na rok 2018 przyjęty Uchwałą
Nr XXXIV/272/18 Rady Gminy Bystra Sidzina z dnia 22 lutego 2018 r. obejmował:
1. Opiniowanie projektów uchwał i wypracowywanie wniosków na Sesje Rady Gminy.
2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok i sporządzania wniosku w
sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
3. Kontrola dokumentacji związanej z budową i odbiorem chodnika w Sidzinie w 2017 r.
4. Kontrola wybranych jednostek organizacyjnej w zakresie realizacji zadań statutowych i
gospodarki finansowej za rok 2017 i 2018 do czasu kontroli
6. Kontrola wybranych odcinków dróg wykonanych w 2017 r i 2018 r. do czasu kontroli
7. Ocena sprawozdania wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
8. Rozpatrywanie ewentualnych skarg i zażaleń skierowanych do Rady Gminy oraz
sprawdzenie realizacji wniosków wypracowanych przez Radę Gminy
9. Inne zadania zlecone przez Radę Gminy, oraz sprawy bieżące.
Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego inwestycji i Finansów Rady Gminy BystraSidzina na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/272/18 Rady Gminy Bystra Sidzina z dnia
22 lutego 2018 r. obejmował:
1. Analiza oraz zaopiniowanie potrzeb i wniosków dot. zadań remontowo-inwestycyjnych na
2018 r.
2. Sprawy różne, w tym zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy
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3. Przyjęcie planu zadań inwestycyjno-remontowych na rok 2018 – zaopiniowane wnioski i
propozycji tych zadań w tym zgłoszonych na zebraniach wiejskich.
4. Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2017.
5. Ocena stanu zaawansowania robót inwestycyjnych gminy w budynkach oświaty
(termomodernizacja).
6. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. – opinia komisji
7. Sprawy różne, w tym zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy
8. Ocena jakości realizacji wybranych inwestycji (od przetargu do odbioru zadań)
9. Sprawy różne, w tym zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy
Plan pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Gminy
Bystra-Sidzina na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/272/18 Rady Gminy Bystra Sidzina
z dnia 22 lutego 2018 r. obejmował:
1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2017.
2. Zaopiniowanie planu remontów dróg na rok 2018.
3. Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie gminy.
4. Analiza regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
5. Omawianie i opiniowanie bieżących uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za okres I
półrocza 2018 r.
7. Zapoznanie z propozycjami do budżetu na rok 2019.
8. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.
Plan pracy Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy
Bystra-Sidzina na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/272/18 Rady Gminy Bystra Sidzina
z dnia 22 lutego 2018 r. obejmował:
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1. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., uwzględniającego działy dotyczące
obszarów działalności Komisji.
3. Analiza funkcjonowania Regulaminu przyznawania stypendium w ramach Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – Mieszkańców Wsi
Bystra Podhalańska i Sidzina.
4. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności GOKPTiS, Skansenu w Sidzinie – Muzeum
Kultury Ludowej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie oraz jej filii w Bystrej
Podhalańskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.
5. Rozpatrzenie informacji dot. realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2017 rok.
6. Wysłuchanie i analiza informacji dotyczącej wypoczynku letniego organizowanego przez
jednostki gminy.
7. Wizyty w terenie: ocena stanu przygotowań, bezpieczeństwa, higienicznych warunków
pracy i nauki szkół oraz przedszkoli (VIII), a także przebiegu podjętych inwestycji w
placówkach oświatowych.
8. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018
r. oraz przebiegu realizacji inwestycji w placówkach, znajdujących się w obszarze
działalności komisji.
9. Informacja o bieżącej działalności i planie działań na 2018 rok: GOKPTiS, Muzeum
Kultury Ludowej w Sidzinie.
10. Informacja o bieżącej działalności i planie działań na 2018 rok Gminnej Biblioteki
Publicznej i jej filii w Bystrej Podhalańskiej w kontekście wprowadzonych zmian
organizacyjnych.
11. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
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12. Zapoznanie z projektem budżetu na 2019 r. ze zwróceniem uwagi na budżety placówek
oświatowych, kulturalnych i pomocy społecznej; wypracowanie opinii

i wniosków

Komisji.
13. Omawianie i opiniowanie bieżących uchwał.
2.2. Komisje Rady Gminy
Komisja Rewizyjna VII kadencji Rady Gminy w 2018 roku pracowała w następującym
niezmienionym składzie:
1)

Jaromin Stanisław - przewodniczący

2)

Drobny Krzysztof - zastępca

3)

Gałka Adam

4)

Mazur Bogusław

5)

Kordel Stanisław

6)

Stramek Piotr

Działając w oparciu o plan pracy na 2018 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina
Uchwałą Nr XXXIV/272/18 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz w związku z tematyką sesyjną
komisja odbyła 17 posiedzeń, w tym 9 posiedzeń wspólnych z innymi komisjami. Komisja w
2018 roku przeprowadziła 4 kontrole wynikające z planu pracy:
•

22.02.2018 r. kontrola dokumentacji związanej z budową i odbiorem chodnika w
Sidzinie w 2017 r.

•

18.04.2018 r. kontrola wybranej jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań
statutowych i gospodarki finansowej za 2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

•

26.06.2018 r. kontrola wybranych dróg gminnych, tj. rola Kozinowa w Sidzinie,
Kordel Górny (osuwisko), droga z FOGR 2016 rola Kluskowa, droga JarominyMigasy.

•

22.08.2018 r. kontrola wybranej jednostki organizacyjnej gminy w zakresie realizacji
zadań statutowych i gospodarki finansowej za rok 2017 i 2018 do czasu kontroli –
Kontrola Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej.
13

 Raport o stanie Gminy Bystra – Sidzina za rok 2018

Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy.
Komisja Rewizyjna VIII kadencji Rady Gminy w 2018 roku odbyła jedno posiedzenie
wspólne z innymi komisjami, pracowała w następującym składzie:
1)

Jaromin Stanisław - przewodniczący

2)

Frankiewicz Mariusz - zastępca

3)

Drobny Krzysztof

4)

Kordel Stanisław

5)

Pieczara Jan

6)

Stramek Piotr

Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa VII kadencji Rady
Gminy w 2018 roku pracowała, w następującym składzie:
1)

Talapka Stanisław - przewodniczący

2)

Śliwiński Józef - zastępca

3)

Palarczyk Małgorzata

4)

Mazur Bogusław

5)

Lipka Grzegorz

6)

Frączek Stanisław

Działając w oparciu o plan pracy na 2018 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina
Uchwałą Nr XXXIV/272/18 z dnia 22 lutego 2018 oraz w związku z tematyką sesyjną
komisja odbyła 10 posiedzeń wspólnych z innymi komisjami.
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa VIII kadencji Rady Gminy w
2018 roku odbyła jedno posiedzenie wspólne z innymi komisjami, pracowała w następującym
składzie:
1)

Frankiewicz Mariusz - przewodniczący
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2)

Talapka Stanisław - zastępca

3)

Lipka Grzegorz

4)

Palarczyk Małgorzata

5)

Pieczara Jan

6)

Stramek Piotr

Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów VII kadencji Rady Gminy w
2018 roku pracowała, w następującym składzie:
1)

Drobny Krzysztof - przewodniczący

2)

Talapka Stanisław - zastępca

3)

Wójtowicz Kazimierz

4)

Gałka Adam

5)

Motor Jan

6)

Jaromin Stanisław

Działając w oparciu o plan pracy na 2018 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina
Uchwałą Nr Nr XXXIV/272/18 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz w związku z tematyką sesyjną
komisja odbyła 11 posiedzeń, w tym 10 posiedzeń wspólnych z innymi komisjami.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów VIII kadencji Rady Gminy w 2018
roku odbyła 2 posiedzenia, w tym

jedno posiedzenie wspólne z innymi komisjami,

pracowała, w następującym składzie:
1)

Motor Jan - przewodniczący

2)

Drobny Krzysztof - zastępca

3)

Gałka Marcin

4)

Jaromin Stanisław
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5)

Kowalik Dorota

6)

Talapka Stanisław

Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy.
Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu VII kadencji Rady
Gminy w 2018 roku pracowała w następującym niezmienionym składzie:
1)

Kowalik Dorota - przewodnicząca

2)

Maj Marcin - zastępca

3)

Palarczyk Małgorzata

4)

Wójtowicz Kazimierz

5)

Motor Jan

6)

Stramek Piotr

Działając w oparciu o plan pracy na 2018 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina
Uchwałą Nr XXXIV/272/18 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz w związku z tematyką sesyjną
komisja odbyła 11 posiedzeń wspólnych z innymi komisjami.
Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu VIII kadencji Rady Gminy w
2018 roku odbyła jedno posiedzenie wspólne z innymi komisjami, pracowała w następującym
składzie:
1)

Mazur Bogusław - przewodniczący

2)

Lipka Grzegorz - zastępca

3)

Handzel Adrian

4)

Kowalik Dorota

5)

Motor Jan

6)

Palarczyk Małgorzata

Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy.
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Zgodnie ze zmianami w Statucie Gminy Bystra-Sidzina przyjętymi Uchwałą Nr XL/322/18 z
dnia 11 października 2018 r. które dostosowywały jego zapisy do przepisów zawartych w
ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych, 22 listopada 2018 r. podczas I sesji Rady Gminy powołana została Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji, której zadaniem jest rozpatrywanie skarg na działalność wójta i
gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji w 2018 roku pracowała w następującym składzie:
1)

Drobny Krzysztof - przewodniczący

2)

Kordel Stanisław - zastępca

3)

Frankiewicz Mariusz

4)

Fraczek Stanisław

5)

Handzel Adrian

6)

Mazur Bogusław

Komisja odbyła jedno posiedzenie wspólne z innymi komisjami.

Doraźna Komisja Statutowa VII kadencji Rady Gminy w 2018 r. odbyła 2 posiedzenia.,
których tematyka dotyczyła dostosowania Statutu do zapisów Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Komisja
pracowała w składzie:
1)

Mazur Bogusław – przewodniczący

2)

Kowalik Dorota – zastępca

3)

Frączek Stanisław

4)

Kordel Stanisław

5)

Palarczyk Małgorzata

6)

Śliwiński Józef
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2.3. Sesje Rady Gminy
W okresie sprawozdawczym zwołanych zostało 10 posiedzeń sesji Rady Gminy BystraSidzina.
Przez cały okres kadencji sesje odbywały się przy wysokiej frekwencji radnych. Wszystkie
sesje były władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
W roku 2018 Rada podjęła 93 uchwały:
XXXIV sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 lutego 2018 r.
•

UCHWAŁA NR XXXIV/262/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina
na 2018 rok. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz.1418, 27.02.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXIV/263/18 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2022.

•

UCHWAŁA NR XXXIV/264/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w
postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej działającego w strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.

•

UCHWAŁA Nr XXXIV/265/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury
ratownictwa medycznego w powiecie suskim poprzez modernizację i doposażenie
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej".

•

UCHWAŁA

NR XXXIV/266/18 w

sprawie

udzielenia pomocy rzeczowej

sprawie

udzielenia pomocy finansowej

Powiatowi Suskiemu.
•

UCHWAŁA

NR XXXIV/267/18 w

Powiatowi Suskiemu.
•

UCHWAŁA NR XXXIV/268/18 w sprawie wynajmu pomieszczeń mieszczących
się w budynku mienia komunalnego nr 353a w Bystrej Podhalańskiej, z
przeznaczeniem na prowadzenie ogólnodostępnej apteki.

•

Uchwała NR XXXIV/269/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Bystra – Sidzina położonej w miejscowości Sidzina.
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•

UCHWAŁA NR XXXIV/270/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Bystra-Sidzina w roku 2018. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 1419, 27.02.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXIV/271/18 w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 1417, 27.02.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXIV/272/18 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady
Gminy oraz Komisji na rok 2018.

•

UCHWAŁA XXXIV/273/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy BystraSidzina.

XXXV sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 marca 2018 r.
•

UCHWAŁA NR XXXV/274/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina
na 2018 rok. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 2342, 27.03.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXV/275/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2022.

•

UCHWAŁA NR XXXV/276/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.
"Poprawa bilansu energetycznego budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez
modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji".

•

UCHWAŁA NR XXXV/277/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Bystra-Sidzina dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

•

UCHWAŁA NR XXXV/278/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania,
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w
Gminie Bystra-Sidzina. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 2343, 27.03.2018 r.

•

UCHWAŁA Nr XXXV/279/18 w sprawie wynajmu pomieszczenia mieszczącego się
w budynku mienia komunalnego nr 721 w Sidzinie, z przeznaczeniem na garaż.

•

UCHWAŁA

Nr

XXXV/280/18

w

sprawie

przyjęcia

„Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy Bystra-Sidzina”.
XXXVI sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 kwietnia 2018 r.
•

UCHWAŁA NR XXXVI/281/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina
na 2018 rok. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 3526, 8.05.2018 r.
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•

UCHWAŁA NR XXXVI/282/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2022.

•

UCHWAŁA Nr XXXVI/283/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Suskiemu.

•

UCHWAŁA NR XXXVI/284/18 w sprawie rozpatrzenia petycji skierowanej do Rady
Gminy Bystra-Sidzina o zakup czujników kontrolujących jakość powietrza na terenie
Gminy Bystra-Sidzina.

•

UCHWAŁA NR XXXVI/285/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę BystraSidzina. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz.3525, 8.05.2018 r.

•

UCHWAŁA Nr XXXVI/286/18 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIV/269/18 Rady Gminy Bystra –
Sidzina z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Bystra – Sidzina położonej w miejscowości Sidzina.

XXXVII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 czerwca 2018 r.
•

UCHWAŁA

NR

XXXVII/287/18

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego Gminy Bystra-Sidzina za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2017 rok.
•

UCHWAŁA NR XXXVII/288/18 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy BystraSidzina z tytułu wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2017 rok.

•

UCHWAŁA NR XXXVII/289/18 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Gminy Bystra-Sidzina za 2017 rok.

•

UCHWAŁA NR XXXVII/290/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina
na 2018 rok. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 4928, 10.07.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXVII/291/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bystra-Sidzina na lata 2018-2022.

•

UCHWAŁA Nr XXXVII/292/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Bystra-Sidzina.

20

 Raport o stanie Gminy Bystra – Sidzina za rok 2018

•

UCHWAŁA NR XXXVII/293/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Powiatu Suskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Eusługi w informacji przestrzennej w Powiecie Suskim”.

•

UCHWAŁA

Nr XXXVII/294/18 w

sprawie

udzielenia pomocy rzeczowej

Powiatowi Suskiemu.
•

UCHWAŁA NR XXXVII/295/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra – Sidzina oraz w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bystra – Sidzina miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 4830, 9.07.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXVII/296/18 w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Bystra –
Sidzina godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 4831, 9.07.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXVII/297/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/251/17 Rady
Gminy Bystra – Sidzina z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
•

UCHWAŁA NR XXXVII/298/18 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Ogłoszona Dz. Urz.
2018 poz. 4832, 9.07.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXVII/299/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy
społecznej dla Gminy Bystra-Sidzina za rok 2017”.

•

UCHWAŁA NR XXXVII/300/18 w sprawie przekazania środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu
dla Komisariatu Policji w Jordanowie.

XXXVIII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r.
•

UCHWAŁA NR XXXVIII/301/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy BystraSidzina na 2018 rok. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz.5594, 9.08.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXVIII/302/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bystra-Sidzina na lata 2018-2022.
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•

UCHWAŁA NR XXXVIII/303/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/223/17
Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu
Gminy Bystra-Sidzina. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 5608, 13.08.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXVIII/304/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/228/17 z dnia
21 lipca 2017 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie zasad przyznawania pomocy
materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra- Sidzina dla studentów
zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 5595,
9.08.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXVIII/305/18 w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Bystra-Sidzina”. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 5609, 13.08.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXVIII/306/18 w sprawie

przyjęcia projektu Regulaminu

dostarczania wody i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
•

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/18
Rady Gmina Bystra-Sidzina z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Suskiemu.

XXXIX sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018 r.
•

UCHWAŁA NR XXXIX/308/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina
na 2018 rok. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 5741, 28.08.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXIX/309/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bystra-Sidzina na lata 2018-2022.

•

UCHWAŁA NR XXXIX/310/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/293/18
Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Suskiego na dofinansowanie
realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Suskim”.

•

UCHWAŁA NR XXXIX/311/18 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy
Bystra-Sidzina dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie.

•

UCHWAŁA NR XXXIX/312/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania
i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w
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placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli o specjalnościach pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca
zawodowy i logopeda. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 5742, 28.08.2018 r.
•

UCHWAŁA NR XXXIX/313/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady
Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Bystra – Sidzina. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 5743, 28.08.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XXXIX/314/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Bystra-Sidzina.

•

UCHWAŁA NR XXXIX/315/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości.

XL sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 października 2018 r.
•

Uchwała Nr XL/316/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej dla Miasta

Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
•

Uchwała Nr XL/317/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/311/18 Rady Gminy
Bystra – Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu
Gminy Bystra-Sidzina dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie.

•

UCHWAŁA NR

XL/318/18 w sprawie przyznania środków finansowych na

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
•

UCHWAŁA Nr XL/319/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Suskiemu.

•

UCHWAŁA NR XL/320/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na
2018 rok. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 7184, 25.10.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XL/321/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bystra-Sidzina na lata 2018-2022.

•

UCHWAŁA NR XL/322/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bystra – Sidzina.
Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 7187, 25.10.2018 r.
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•

Uchwała Nr XL/323/18 w sprawie przyjęcia zmian w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2017-2020.

•

UCHWAŁA Nr XL/324/18 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy
Bystra-Sidzina na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.

•

UCHWAŁA NR XL/325/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na
terenie Gminy Bystra - Sidzina. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 7186, 25.10.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XL/326/18 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 7185, 25.10.2018 r.

•

Uchwała Nr XL/327/18 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego
mieszczącego się w budynku hali magazynowej w Sidzinie wraz z placem położonym
na działce nr ewid. 18469/1 w Sidzinie.

•

Uchwała Nr XL/328/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości, części działki nr ewid. 688/13 w Bystrej Podhalańskiej.

XLI sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 listopada 2018 r.
•

UCHWAŁA NR XLI/329/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na
2018 rok. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 7753, 16.11.2018 r.

•

UCHWAŁA NR XLI/330/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bystra-Sidzina na lata 2018-2022.

•

UCHWAŁA Nr XLI/331/18 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji
przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej 1677K na
terenie Gminy Bystra-Sidzina.

•

Uchwała Nr XLI/332/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości, części działki nr ewid. 6155/1 w Sidzinie.

I sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r.
•

UCHWAŁA NR I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy BystraSidzina.
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•

UCHWAŁA NR I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Bystra-Sidzina.

•

UCHWAŁA NR I/3/18 w sprawie

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Bystra-Sidzina w kadencji 2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego.
•

UCHWAŁA Nr I/4/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji 2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego.

•

UCHWAŁA NR I/5/18 w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina w
kadencji 2018-2023 i ustalenia ich składów osobowych.

•

UCHWAŁA

Nr I/6/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bystra-

Sidzina.
II sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018 r.
•

UCHWAŁA NR II/7/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 -2021.

•

UCHWAŁA NR II/8/18 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Bystra-Sidzina na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025.

•

UCHWAŁA NR II/9/18 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 20182032.

•

UCHWAŁA NR II/10/18 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na
których

znajdują

się

domki

letniskowe

lub

innych

nieruchomościach

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 9111, 31.12.2018 r.
•

UCHWAŁA NR II/11/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i
ustalenia opłaty za pojemniki. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 9112, 31.12.2018 r.

•

UCHWAŁA NR II/12/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego
programu w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 9113, 31.12.2018 r.
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•

UCHWAŁA NR II/13/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywienia w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 9114, 31.12.2018 r.

•

UCHWAŁA NR II/14/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 9115,
31.12.2018r.

•

UCHWAŁA NR II/15/18 w sprawie powołania delegatów Stowarzyszenia Gmin
Babiogórskich w Suchej Beskidzkiej.

•

UCHWAŁA Nr II/16/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/294/18 Rady
Gminy Bystra - Sidzina z dnia 29 czerwca 2018 roku o udzieleniu pomocy rzeczowej
Powiatowi Suskiemu.

•

UCHWAŁA NR II/17/18 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Ogłoszona
Dz. Urz. 2018 poz. 9116, 31.12.2018 r.

•

UCHWAŁA NR II/18/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018
rok. Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 16, 2.01.2019 r.

•

UCHWAŁA NR II/19/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bystra-Sidzina na lata 2018-2022.

•

UCHWAŁA NR II/20/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds.
Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych w obrębie Gminy
Bystra-Sidzina w wyborach przypadających w 2019 roku.

•

UCHWAŁA NR II/21/18 Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok.
Ogłoszona Dz. Urz. 2018 poz. 17, 2.01.2019 r.

•

UCHWAŁA NR II/22/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bystra-Sidzina

2.4. Realizacja wybranych uchwał
1. Uchwała Nr XXXVI/283/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu.
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Zapisy uchwały określiły udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Suskiego poprzez
wybudowanie ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-BystraŁętownia i K1784 Jordanów-Mąkacz-Bystra w m. Bystra Podhalańska. Gmina Bystra-Sidzina
przeprowadziła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, zawarła umowę
z wykonawcą, zrealizowała inwestycję oraz dokonała jej odbioru i oddała do użytkowania.
Szczegółowe warunki pomocy rzeczowej określiła zawarta ze Starostwem Suskim umowa.
W trakcie realizacji inwestycji zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, które
spowodowały konieczność zwiększenia pierwotnie zakładanej wartości pomocy rzeczowej
w związku z tym została podjęta kolejna Uchwała Nr XXXVIII/307/18 Rady Gminy BystraSidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/283/18 Rady Gminy
Bystra-Sidzina z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Suskiemu. Obydwie uchwały zostały zrealizowane.
2. Uchwała Nr XL/319/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu.
Zapisy uchwały określiły udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Suskiego na wykonanie
dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu
drogi powiatowej 1677K w m. Sidzina. Gmina Bystra-Sidzina przeprowadziła zapytanie
ofertowe na wyłonienie projektanta wykonawcy robót, zawarła umowę z wykonawcą. Termin
wykonania projektu 30.06.2019 r. Uchwała w trakcie realizacji.
3. Uchwała Nr XXXVIII/306/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i przekazania go zaopiniowania
organowi regulacyjnemu.
Rada Gminy Bystra-Sidzina w realizacji zmian Ustawy Prawo wodne praz przepisów ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przesłała organowi
regulacyjnemu (Wody Polskie) projekt regulaminu (pismo ROA.0711.4.2018 z dnia
9.08.2018 r.). Po otrzymaniu postanowienia PGW Wody Polskie z dnia 26 września 2018r. Nr
R.RET.070.1.170.2018.Czk dokonano drobnych korekt w zapisach regulaminu zgodnie z
zawartymi w ww. postanowieniu i przyjęto regulamin (Uchwała Nr XL/325/18 Rady Gminy
Bystra-Sidzina z dnia 11 października 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody na terenie Gminy Bystra-Sidzina). Uchwała została zrealizowana.
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4. Uchwała NR XXXIX/313/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia
2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
Z dniem 01.01.2018 r. na podstawie art. 76 pkt. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych został uchylny między innymi art. 54 ust. 3 ustawy z dnia
26.01.1982 r. –Karta Nauczyciela regulujący prawo nauczycieli do dodatku mieszkaniowego.
W związku z tym, od dnia 01 stycznia 2018 r. nauczyciele nie otrzymują tego dodatku.
Zmienione zostały również stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektorów. W okresie ostatnich
lat, praca dyrektora w placówce oświatowej jest dużo trudniejsza i wymagająca od dyrektora
dużego zaangażowania. Dodatkowo wszystkie zmiany jakie zachodziły w okresie ostatnich
dwóch lat w oświacie, wymagają od dyrektorów pełnienia wielu funkcji jednocześnie.
Dlatego też podniesienie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów było w pełni uzasadnione
i nowe stawki dodatku funkcyjnego obowiązują od 01 września 2018 r. Również od 01
września 2018 r. nauczyciele którzy pełnią funkcję wychowawcy klasy otrzymali wyższy
dodatek za wychowawstwo o 1 % w stosunku do tego co obowiązywało przez
Zmiany

wprowadzone

w/w

uchwałą

w

regulaminie

wprowadzonymi

zmianami.

wynagradzania

zostały wprowadzone i są przestrzegane przez wszystkie placówki

oświatowe.
5. Uchwała NR XXXIX/312/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad
zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli o specjalnościach pedagog, terapeuta
pedagogiczny, doradca zawodowy i logopeda.
Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela gmina ma obowiązek określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
i doradców zawodowych prowadzących zajęcia. Od 01 września 2018 r. uzupełniono katalog
nauczycieli, dla których gmina ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć o stanowisko
terapeuty pedagogicznego i ustalono dla niego pensum 22. Stanowisko terapeuty
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pedagogicznego będzie funkcjonowało w Szkole Podstawowej w Sidzinie od roku szkolnego
2019/2020.
6. Uchwała NR XXXV/276/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bilansu energetycznego budynków
Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą
instalacji”.
Na podstawie w/w uchwały podpisana została umowa z powiatem suskim na udzielenie
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie

pn. „Poprawa bilansu

energetycznego budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizację źródła ciepła
wraz z wymianą instalacji”. Zgodnie z umową starostwo powiatowe przekazało rozliczenie
udzielonej pomocy finansowej wraz z kompletem dokumentów potwierdzających
wykorzystanie udzielonej dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

7. Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 jest realizowana poprzez przyznawanie rodzinom i osobom samotnie gospodarującym
formy pomocy przewidzianej w programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu”, którym
dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej, przez co więcej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej może
skorzystać ze wsparcia w formie dożywiania.
8. Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego osłonowego programu w zakresie dożywiania w ramach
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany
poprzez przyznawanie rodzinom, również dzieciom w szkołach i przedszkolach a także
osobom samotnie gospodarującym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej,
zdrowotnej, rodzinnej itp. dożywiania w tym także realizowanie tego działania w trybie
udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz
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przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Ubóstwo rodzin, a także z tym związane
zjawisko niedożywienia dzieci/uczniów, znaczne wydatki na żywność pogarszają standard
życia rodzin. Wobec tego objęcie podopiecznych w tym w znacznej większości dzieci i
uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwala na zabezpieczenie ich podstawowych
potrzeb bytowych. Uchwała realizowana jest na bieżąco.
9. UCHWAŁA NR XXXIV/268/18 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń
mieszczących się w budynku mienia komunalnego nr 353a w Bystrej Podhalańskiej, z
przeznaczeniem na prowadzenie ogólnodostępnej apteki.
Zawarto w dniu 15.03.2018 r. umowę najmu
budynku mienia

pomieszczeń

mieszczących się w

komunalnego nr 353a w Bystrej Podhalańskiej, z przeznaczeniem

na prowadzenie ogólnodostępnej apteki.
10. UCHWAŁA

Nr XXXV/279/18 z dnia 22.03.2018 w

sprawie wynajmu

pomieszczenia mieszczącego się w budynku mienia komunalnego nr 721 w Sidzinie,
z przeznaczeniem na garaż.
Zawarto w dniu 29.03.2018 r. umowę najmu w dniu 29.03.2018 r. pomieszczenia

mieszczącego

się

w

budynku

mienia

komunalnego

nr

721

w

Sidzinie,

z

przeznaczeniem na garaż.
11. Uchwała Nr XXXIX/311/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018r. w
sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Bystra-Sidzina dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sidzinie
Realizacja uchwały polegała na przekazaniu środków finansowych z budżetu Gminy oraz
środków finansowych otrzymanych przez Gminę z Województwa Małopolskiego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie na realizację projektu pn. „Remont pomieszczenia
zaplecza kuchennego przeznaczonego do wydawania posiłków dla strażaków biorących
udział w długotrwałych akcjach ratowniczych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”. Projekt ten
realizowany był w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2018”. Przekazane środki
finansowe pokryły całość wydatków na roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i roboty
okładzinowe, wykonanie posadzki, stolarki okiennej i drzwiowej a także instalację wodnokanalizacyjną i elektryczną. Prace zostały zakończone 26 października 2018r., natomiast
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sprawozdanie z wykonania prac wpłynęło od OSP w Sidzinie do Urzędu Gminy BystraSidzina w dniu 5 listopada 2018 r.
12. Uchwała Nr XXXV/280/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 marca 2018r. w
sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystra-Sidzina”
Realizacja uchwały polegała na przyjęciu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Bystra-Sidzina” – dokumentu, który określa podstawowe zadania Gminy, zmierzające do
poprawy jakości powietrza. Dzięki przyjęciu przedmiotowej uchwały możliwe było między
innymi ubieganie się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na wymianę kotłów w jednorodzinnych budynkach
mieszkalnych w ramach Programu PONE.
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III. BUDŻET GMINY
3.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Podstawą prawną gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest
uchwała budżetowa. Budżet JST określa dochody i wydatki oraz przychody i rozchody tej
jednostki. Budżet uchwalany jest na rok budżetowy zaczynający się z dniem 1 stycznia, a
kończący 31 grudnia danego roku.
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Wójt Gminy Bystra-Sidzina przedstawia
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2018 rok.
Dochody
Plan dochodów budżetu Gminy Bystra-Sidzina na koniec 2018 roku wynosił
36 453 234,83 zł i w stosunku do uchwalonego na dzień 1 stycznia 2018 r. w wysokości
32 744 649,95 zł został zwiększony o kwotę 3 708 584,88 zł. W 2018 r. uzyskano wpływy
w wysokości 34 942 452,64 zł, co stanowi 95,86% planu.
Tabelaryczny układ planu i wykonania dochodów przedstawiono poniżej.
Dochody budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2018 rok
w tys. zł
35 000

32 165 32 506
28 493

30 000

Plan wg uchwały
budżetowej
Plan po zmianach

25 000
20 000

Wykonanie

15 000
4 252

10 000

4 288

5 000
0
Dochody bieżące

Dochody majątkowe
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Wydatki
Plan wydatków budżetu Gminy Bystra-Sidzina na koniec 2018 roku wynosił
45 061 485,47 zł i w stosunku do uchwalonego na dzień 1 stycznia 2018 r. w wysokości
39 419 024,95 zł został zwiększony o kwotę 5 642 460,52 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę
42 885 257,37 zł, co stanowi 95,17% planu.
Tabelaryczny układ planu i wykonania wydatków przedstawiono poniżej.

Wydatki budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2018 rok
w tys. zł

35 000

33 757

31 851

27 966

30 000
Plan wg uchwały
budżetowej
Plan po zmianach

25 000
20 000
11 453

11 305

15 000

11 034

Wykonanie

10 000
5 000
0
Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody
Planowana różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt
budżetu na kwotę 8 608 250,64 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5 300 00,00 zł,
2) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 067 001,01 zł,
3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości
241 249,63 zł.
Na koniec 2018 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 7 942 804,73
zł, który został pokryty:
1) z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 875 803,72 zł;
2) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 067 001,01 zł.
33
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Plan, dokonane zmiany oraz wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiają się
jak poniżej:
Lp.

Klasyfikacja
§

Treść

Plan na
01.01.2018 r.

Zmiana

Plan na
31.12.2018 r.

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

7

Przychody ogółem:

7 173 200,00 1 981 427,64 9 154 627,64 9 287 330,64

1

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

2

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy

3

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym

5 300 000,00

4

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

1 257 800,00 1 809 201,01 3 067 001,01 3 067 001,01

Rozchody ogółem:

0,00

192 890,59

192 890,59

192 890,59

615 400,00

-20 663,96

594 736,04

727 439,04

0,00 5 300 000,00 5 300 000,00

498 825,00

47 552,00

546 377,00

542 381,63

1

962

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

267 745,00

82 700,00

350 445,00

346 449,63

2

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

231 080,00

-35 148,00

195 932,00

195 932,00

Stan zadłużenia Gminy Bystra-Sidzina na koniec 2018 r. wynosił 5 960 648,00 zł, z tego:
− pożyczka zaciągnięta w 2016 r. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie – 369 240,00 zł;
− pożyczka zaciągnięta w 2017 r. na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej – 291 408,00 zł;
− kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Jordanowie – 5 300 000,00 zł.
Rezerwy
Ustalona na dzień 1 stycznia 2018 r. rezerwa ogólna budżetu w kwocie 320 000,00 zł
została zmniejszona o kwotę 254 449,72 zł i na koniec 2018 r. wynosiła 65 550,28 zł.
Ustalona na dzień 1 stycznia 2018 r. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86.000,00 zł pozostała bez zmian.
https://bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina,a,1583734,sprawozdanie-roczne-z-wykonania-budzetugminy-bystra-sidzina-za-2018-rok.html
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3.2. Dane o stanie i zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Bystra – Sidzina.
Wartość mienia Gminy Bystra-Sidzina brutto wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi
51 394 712,38 zł. W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości mienia o kwotę brutto
10 689 827,85 zł, co stanowi 26,26%. Poniższa tabela przedstawia zestawienie aktywów
trwałych obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Bystra-Sidzina.
Stan na dzień 31.12.2017 r.

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Zmiana
wartości w zł

Zmiana
wartości
w%

(kol.7 minus
kol.4)

(kol.10 /
kol.4)

Wyszczególnienie

3

Wartość
brutto

Umorzenie

4

5

Wartość
netto

Wartość
brutto

Umorzenie
8

Wartość
netto

6

7

10

11

8 342 972,63

0,00

8 342 972,63

8 347 214,13

0,00

8 347 214,13

4 241,50

0,05%

Budynki i lokale

10 972 768,14

2 988 263,42

7 984 504,72

17 034 209,51

3 284 906,30

13 749 303,21

6 061 441,37

55,24%

Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej

13 780 361,28

3 779 171,97

10 001 189,31

15 271 093,72

4 330 379,53

10 940 714,19

1 490 732,44

10,82%

Kotły i maszyny energetyczne

293 732,94

129 961,19

163 771,75

225 881,14

106 879,45

119 001,69

-67 851,80

-23,10%

Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania

270 539,01

242 181,09

28 357,92

270 539,01

256 522,83

14 016,18

0,00

0,00%

89 300,39

68 528,36

20 772,03

89 300,39

74 701,86

14 598,53

0,00

0,00%

284 214,34

250 756,99

33 457,35

469 727,36

265 302,05

204 425,31

185 513,02

65,27%

89 202,51

75 590,34

13 612,17

84 016,51

74 076,51

9 940,00

-5 186,00

-5,81%

552 257,34

463 601,83

88 655,51

585 592,29

500 083,28

85 509,01

33 334,95

6,04%

0,00

0,00

--

Grunty

Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty
Urządzenia techniczne
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie
Inwentarz żywy
Pozostałe środki trwałe

9

0,00
2 489 777,17

2 489 777,17

0,00

2 643 984,67

2 643 984,67

0,00

154 207,50

6,19%

Eksponaty muzealne

367 414,11

0,00

367 414,11

367 814,11

0,00

367 814,11

400,00

0,11%

Zbiory biblioteczne

723 742,10

723 742,10

0,00

735 102,16

735 102,16

0,00

11 360,06

1,57%

Wartości niematerialne i
prawne

199 700,62

193 180,14

6 520,48

204 752,28

203 540,76

1 211,52

5 051,66

2,53%

Środki trwałe w budowie
(inwestycje)

2 248 901,95

0,00

2 248 901,95

5 065 485,10

0,00

5 065 485,10

2 816 583,15

125,24%

Akcje i udziały

0,00

0,00

0,00

--

Papiery wartościowe
długoterminowe

0,00

0,00

0,00

--

Inne długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

0,00

--

38 919 232,98

10 689 827,85

26,26%

Razem:

40 704 884,53

11 404 754,60

29 300 129,93

35

51 394 712,38

12 475 479,40

 Raport o stanie Gminy Bystra – Sidzina za rok 2018

IV. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA
4.1.Raport gminy o przedsiębiorcach działających na terenie gminy
W 2012 roku w całym kraju wprowadzono zmiany w rejestracji przedsiębiorców.
Dane o bazie przedsiębiorców znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Przedsiębiorców, dla których gmina Bystra – Sidzina jest głównym miejscem wykonywania
działalności przedstawia poniższy raport CEIDG.
Branżowość przedsiębiorstw z obszaru Gminy Bystra – Sidzina jest zróżnicowana.
Wiodącymi gałęziami gospodarki w gminie jest produkcja wszelkich wyrobów drzewnych i
tartacznych, usługi ogólnobudowlane, transport drogowy oraz handel.

Status wpisu

Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania
działalności

Aktywny

357

Działalność prowadzona
wyłącznie w formie spółki/spółek
cywilnych

25

Nie rozpoczął działalności

2

Przeniesiony niezgodnie z Ustawą

1

Wykreślony

273

Zawieszony

48

SUMA

706
Status wpisu

Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania
przedsiębiorcy

Aktywny

363

Działalność prowadzona
wyłącznie w formie spółki/spółek
cywilnych

26

Nie rozpoczął działalności

2

Wykreślony

227

Zawieszony

49

SUMA

667

36
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4.2.Raport gminny prezentujący liczbę przedsiębiorców pod względem płci

Płeć
Liczba
przedsiębiorcy przedsiębiorców
Kobiety

169

Mężczyźni

537

4.3.Raport gminny prezentujący liczbę przedsiębiorców pod względem wieku
przedsiębiorcy.
Wiek
Liczba
przedsiębiorcy przedsiębiorców
20

1

21

2

22

3

23

6

24

11

25

9

26

15

27

14

28

27

29

15

30

22

31

17

32

15

33

20

34

21

35

12

36

17

37

17

38

17

39

13

40

21

41

15

42

14

43

16

44

15

45

16
37
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46

19

47

16

48

19

49

18

50

22

51

24

52

25

53

12

54

17

55

19

56

10

57

15

58

15

59

14

60

15

61

8

62

8

63

6

64

4

65

11

66

5

67

6

68

5

69

2

70

2

71

2

72

3

76

1

77

3

78

3

80

3

83

2

86

1

38
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4.4.Raport gminny prezentujący liczbę przedsiębiorców pod względem rodzaju
wykonywanej działalności.
Kod
PKD

Nazwa

Liczba
przedsiębiorców

1623Z

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa

223

4339Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych

201

4332Z

Zakładanie stolarki budowlanej

189

4391Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

173

4333Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

170

4331Z

Tynkowanie

158

4334Z

Malowanie i szklenie

149

4399Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

147

4673Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i
wyposażenia sanitarnego

134

4120Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

133

1610Z

Produkcja wyrobów tartacznych

131

1629Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja
wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do
wyplatania

115

4311Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

107

4329Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

96

4312Z

Przygotowanie terenu pod budowę

94

4791Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet

75

4321Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

67

4322Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych

62

4690Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

58

4941Z

Transport drogowy towarów

57

4799Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
sklepową, straganami i targowiskami

56

4789Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach

54

1624Z

Produkcja opakowań drewnianych

43

4719Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w

37
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niewyspecjalizowanych sklepach
3109Z

Produkcja pozostałych mebli

36

4110Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków

36

4520Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli

34

4711Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych

30

4511Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i
furgonetek

28

1622Z

Produkcja gotowych parkietów podłogowych

26

4782Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
prowadzona na straganach i targowiskach

24

3102Z

Produkcja mebli kuchennych

23

4313Z

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

23

8121Z

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych

22

4778Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

20

0240Z

Działalność usługowa związana z leśnictwem

19

4532Z

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

19

4771Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

18

9609Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana

18

3299Z

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej
niesklasyfikowana

16

3101Z

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

15

4519Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

15

8129Z

Pozostałe sprzątanie

15

0220Z

Pozyskiwanie drewna

14

4613Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i
materiałów budowlanych

14

6201Z

Działalność związana z oprogramowaniem

14

6202Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

14

6209Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych

14

40
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4531Z

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

13

4540Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i
konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i
akcesoriów do nich

13

4669Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

13

4779Z

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

13

6820Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

13

7711Z

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

13

9602Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

13

4221Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych

12

4299Z

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

12

4619Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
różnego rodzaju

12

4642Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

12

4781Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

12

6312Z

Działalność portali internetowych

12

8211Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą
biura

12

4649Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

11

4671Z

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

11

4752Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i
szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

11

4759Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i
pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

11

4942Z

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

11

8130Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem
terenów zieleni

11

8559B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

11

4772Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

10

6311Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność

10

41
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8560Z

Działalność wspomagająca edukację

10

0210Z

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z
wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

9

3312Z

Naprawa i konserwacja maszyn

9

4641Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

9

5520Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania

9

5610A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

9

6203Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi

9

8122Z

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych

9

9329Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

9

9529Z

Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego

9

4211Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad

8

5621Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering)

8

8110Z

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w
budynkach

8

8551Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych

8

9002Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych

8

1520Z

Produkcja obuwia

7

2370Z

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

7

3313Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i
optycznych

7

4291Z

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

7

4618Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
pozostałych określonych towarów

7

4661Z

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz
dodatkowego wyposażenia

7

4674Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i
dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

7

4676Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

7

4776Z

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów,
żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

7

5630Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

7
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7022Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania

7

7712Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

7

7732Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

7

8219Z

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i
pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca
prowadzenie biura

7

9001Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień
artystycznych

7

1729Z

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

6

2562Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

6

3320Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

6

4212Z

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei
podziemnej

6

4213Z

Roboty związane z budową mostów i tuneli

6

4222Z

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych

6

4632Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

6

4645Z

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

6

4651Z

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i
oprogramowania

6

4775Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

6

4777Z

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

6

5629Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

6

6629Z

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i
fundusze emerytalne

6

6920Z

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

6

7111Z

Działalność w zakresie architektury

6

7490Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana

6

7739Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

6

8299Z

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

6

9511Z

Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

6

9522Z

Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego
oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

6
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9524Z

Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

6

0129Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

5

0230Z

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z
wyłączeniem drewna

5

1013Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa
drobiowego

5

1071Z

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów
ciastkarskich i ciastek

5

1413Z

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

5

3314Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

5

4615Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli,
artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów
metalowych

5

4631Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

5

4665Z

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

5

4675Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

5

4724Z

Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i
cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

5

4726Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

5

4741Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

5

4751Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

5

4754Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

5

4764Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

5

6622Z

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

5

7112Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne

5

7311Z

Działalność agencji reklamowych

5

7721Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i
sportowego

5

7729Z

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku
osobistego i domowego

5

8552Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

5

8690E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej niesklasyfikowana

5
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9521Z

Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu
powszechnego użytku

5

9523Z

Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

5

9604Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

5

1085Z

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

4

1419Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

4

1621Z

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie
drewna

4

1812Z

Pozostałe drukowanie

4

2361Z

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

4

2511Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

4

2512Z

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

4

3240Z

Produkcja gier i zabawek

4

3311Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

4

3319Z

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

4

4643Z

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku
domowego

4

4647Z

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

4

4652Z

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i
telekomunikacyjnego oraz części do niego

4

4672Z

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

4

4677Z

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

4

4729Z

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

4

4762Z

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4

6399Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana

4

6492Z

Pozostałe formy udzielania kredytów

4

7312C

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach elektronicznych (Internet)

4

8559A

Nauka języków obcych

4

8690A

Działalność fizjoterapeutyczna

4

8690C

Praktyka pielęgniarek i położnych

4

9313Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

4

9601Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

4

1073Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych
wyrobów mącznych

3
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1392Z

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

3

1399Z

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

3

1412Z

Produkcja odzieży roboczej

3

1414Z

Produkcja bielizny

3

3213Z

Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

3

3315Z

Naprawa i konserwacja statków i łodzi

3

4633Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i
tłuszczów jadalnych

3

4644Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i
szklanych oraz środków czyszczących

3

4663Z

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie,
budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

3

4666Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

3

4722Z

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

3

4725Z

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i
bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

3

4939Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany

3

5030Z

Transport wodny śródlądowy pasażerski

3

5221Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

3

5229A

Działalność morskich agencji transportowych

3

5229C

Działalność pozostałych agencji transportowych

3

5320Z

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

3

5510Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

3

5829Z

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania

3

6491Z

Leasing finansowy

3

6499Z

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych

3

6810Z

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

3

7410Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

3

7420Z

Działalność fotograficzna

3

7430Z

Działalność związana z tłumaczeniami

3

7810Z

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i
pozyskiwaniem pracowników

3
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8553Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

3

8621Z

Praktyka lekarska ogólna

3

9003Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza

3

9319Z

Pozostała działalność związana ze sportem

3

9321Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

3

0119Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

2

0130Z

Rozmnażanie roślin

2

0161Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

2

1011Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa
z drobiu

2

1089Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

2

1813Z

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do
druku

2

2362Z

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

2

2363Z

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

2

2369Z

Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

2

2561Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

2

2572Z

Produkcja zamków i zawiasów

2

2593Z

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

2

2790Z

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

2

3317Z

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

2

4617Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych

2

4622Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

2

4623Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

2

4624Z

Sprzedaż hurtowa skór

2

4636Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i
piekarskich

2

4637Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

2

4639Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych

2

4648Z

Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

2

4662Z

Sprzedaż hurtowa obrabiarek

2

4721Z

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

2

4723Z

Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2
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4730Z

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na
stacjach paliw

2

4742Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2

4743Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

2

4753Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć
podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

2

4765Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

2

4774Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając
ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2

4932Z

Działalność taksówek osobowych

2

5229B

Działalność śródlądowych agencji transportowych

2

5590Z

Pozostałe zakwaterowanie

2

5610B

Ruchome placówki gastronomiczne

2

5911Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych

2

6120Z

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z
wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

2

6190Z

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

2

6391Z

Działalność agencji informacyjnych

2

6419Z

Pozostałe pośrednictwo pieniężne

2

6619Z

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

2

6621Z

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem
poniesionych strat

2

6910Z

Działalność prawnicza

2

7021Z

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

2

7120B

Pozostałe badania i analizy techniczne

2

7312A

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w radio i telewizji

2

7312B

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach drukowanych

2

7312D

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach

2

7731Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

2

7733Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,
włączając komputery

2
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7830Z

Pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników

2

8020Z

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów
bezpieczeństwa

2

8230Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów

2

8292Z

Działalność związana z pakowaniem

2

8690D

Działalność paramedyczna

2

8810Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym
wieku i osób niepełnosprawnych

2

8891Z

Opieka dzienna nad dziećmi

2

9603Z

Pogrzeby i działalność pokrewna

2

0121Z

Uprawa winogron

1

0162Z

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich

1

0163Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach

1

1012Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

1

1020Z

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i
mięczaków

1

1031Z

Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

1

1032Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

1

1039Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

1

1041Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

1

1042Z

Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

1

1051Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

1

1052Z

Produkcja lodów

1

1072Z

Produkcja sucharów i herbatników; produkcja
konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

1

1086Z

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i
żywności dietetycznej

1

1107Z

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód
mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

1

1411Z

Produkcja odzieży skórzanej

1

1512Z

Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych
wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

1

1721Z

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z
papieru i tektury

1

1722Z

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i
sanitarnych

1
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1723Z

Produkcja artykułów piśmiennych

1

1724Z

Produkcja tapet

1

1811Z

Drukowanie gazet

1

1814Z

Introligatorstwo i podobne usługi

1

1820Z

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

1

2042Z

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

1

2110Z

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

1

2120Z

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

1

2229Z

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

1

2311Z

Produkcja szkła płaskiego

1

2312Z

Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

1

2313Z

Produkcja szkła gospodarczego

1

2314Z

Produkcja włókien szklanych

1

2319Z

Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło
techniczne

1

2320Z

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

1

2331Z

Produkcja ceramicznych kafli i płytek

1

2332Z

Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z
wypalanej gliny

1

2341Z

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

1

2342Z

Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

1

2343Z

Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

1

2344Z

Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

1

2349Z

Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

1

2364Z

Produkcja zaprawy murarskiej

1

2365Z

Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

1

2391Z

Produkcja wyrobów ściernych

1

2399Z

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców
niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

1

2521Z

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

1

2529Z

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników
metalowych

1

2550Z

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
metalurgia proszków

1

2571Z

Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

1

2573Z

Produkcja narzędzi

1

2591Z

Produkcja pojemników metalowych

1
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2592Z

Produkcja opakowań z metali

1

2594Z

Produkcja złączy i śrub

1

2599Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,
gdzie indziej niesklasyfikowana

1

2711Z

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

1

2712Z

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej

1

2733Z

Produkcja sprzętu instalacyjnego

1

2812Z

Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i
pneumatycznego

1

2813Z

Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

1

2821Z

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

1

2824Z

Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

1

2825Z

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i
wentylacyjnych

1

2920Z

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja
przyczep i naczep

1

2932Z

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów
silnikowych, z wyłączeniem motocykli

1

3011Z

Produkcja statków i konstrukcji pływających

1

3103Z

Produkcja materaców

1

3211Z

Produkcja monet

1

3212Z

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

1

3250Z

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów
medycznych, włączając dentystyczne

1

3291Z

Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

1

4611Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów
rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu
tekstylnego i półproduktów

1

4614Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn,
urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

1

4616Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów
tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i
artykułów skórzanych

1

4621Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i
pasz dla zwierząt

1

4635Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

1

4638Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby,
skorupiaki i mięczaki

1

4664Z

Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz

1
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maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
4761Z

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

1

4763Z

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

4773Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

1

4931Z

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

1

4950A

Transport rurociągami paliw gazowych

1

4950B

Transport rurociągowy pozostałych towarów

1

5210B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

1

5224A

Przeładunek towarów w portach morskich

1

5224B

Przeładunek towarów w portach śródlądowych

1

5224C

Przeładunek towarów w pozostałych punktach
przeładunkowych

1

5530Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów
kempingowych) i pola namiotowe

1

5811Z

Wydawanie książek

1

5812Z

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych,
telefonicznych)

1

5813Z

Wydawanie gazet

1

5814Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

1

5819Z

Pozostała działalność wydawnicza

1

5821Z

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

1

5912Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami
wideo i programami telewizyjnymi

1

5913Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych

1

5914Z

Działalność związana z projekcją filmów

1

5920Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

1

6110Z

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

1

6512Z

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia
majątkowe

1

6831Z

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

1

7220Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych

1

7320Z

Badanie rynku i opinii publicznej

1

7500Z

DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

1

7722Z

Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

1
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7734Z

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

1

7735Z

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

1

7740Z

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

1

7912Z

Działalność organizatorów turystyki

1

8010Z

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów
bezpieczeństwa

1

8220Z

Działalność centrów telefonicznych (call center)

1

8510Z

Placówki wychowania przedszkolnego

1

8622Z

Praktyka lekarska specjalistyczna

1

8623Z

Praktyka lekarska dentystyczna

1

8690B

Działalność pogotowia ratunkowego

1

8730Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym
wieku i osób niepełnosprawnych

1

8899Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowana

1

9004Z

Działalność obiektów kulturalnych

1

9102Z

Działalność muzeów

1

9103Z

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz
podobnych atrakcji turystycznych

1

9311Z

Działalność obiektów sportowych

1

9512Z

Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

1

9525Z

Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

1

V. INWESTYCJE I REMONTY GMINNE

5.1. Inwestycje
- Inwestycja pn.: Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym w Bystrej Podhalańskiej.
Wartość inwestycji 58 060,00 zł. ( zapytanie ofertowe).
- Inwestycja pn.: „Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjno-turystyczny polegający
na budowie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem terenu w miejscowości Sidzina”
wykonana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dofinansowaniem 40
486,00zł. Wartość inwestycji 63 628,24zł. (zapytanie ofertowe)
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- Inwestycja pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K1677
Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia i K1684 Jordanów-Mąkacz-Bystra na działkach
nr ewid. 5101/29,5123/4,5145/26,5244/2 obręb Bystra wraz z rozbiórką odcinka sieci
teletechnicznej wraz ze studniami, budową nowego odcinka sieci teletechnicznej wraz
ze studniami, rozbiórka przykanalika kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego
przykanalika na działce 5145/26 oraz budowa przykanalików kanalizacji deszczowej
wraz

ze studnią na działce 5244/2” w miejscowości Bystra Podhalańska wykonana

w ramach projektu .: „Zwiększenie oferty społecznej (edukacyjno-rekreacyjnej)
i bezpieczeństwa w gminie poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół o hale sportową
wraz zapleczem technicznym w miejscowości Sidzina oraz modernizacje Przedszkola
Publicznego w Bystrej Podhalańskiej oraz z podniesieniem bezpieczeństwa otoczenia
przedszkola poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K1677 oraz
K1684”. Wartość inwestycji 384 125,97zł. (przetarg).
-

Inwestycja pn.: „Remont drogi gminnej K440372 Sidzina-Sołtystwo-Migasy w km

0+050,00-3+385,04 w miejscowości Sidzina" z dofinansowaniem 1 857 668,00zł w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wartość
inwestycji 4 034 798,98zł. (przetarg).
-

Inwestycja pn.: „Remont drogi Rolnej Gorylowa w Sidzinie” z dofinansowaniem

z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych w wysokości 30 000,00zł. Długość wykonanej
nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową 260m. Wartość inwestycji 69 792,03zł (zapytanie
ofertowe).
- Inwestycja pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła
na biomasowe oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej oraz
Zespole Szkół w Sidzinie’’ wykonana w ramach Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z zaliczkowanym dofinansowaniem
924 869,21 zł. Wartość inwestycji 6 061 441,37zł. Wydatek poniesiony zgodnie z ustawą
Prawo Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony).
- Inwestycja pn.: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem
socjalno-technicznym w miejscowości Sidzina” wykonano I etap inwestycji w ramach
projektu .: „Zwiększenie oferty społecznej (edukacyjno-rekreacyjnej) i bezpieczeństwa w
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gminie poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół o hale sportową wraz zapleczem
technicznym w miejscowości Sidzina oraz modernizacje Przedszkola Publicznego w Bystrej
Podhalańskiej oraz z podniesieniem bezpieczeństwa otoczenia przedszkola poprzez budowę
ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K1677 oraz K1684” oraz z dofinansowaniem
krajowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 338 842,60 zł.
Wartość I etapu inwestycji 2 698 086,16 zł. Wydatek poniesiony zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony).
- Inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1684 Jordanów-Mąkacz–
Bystra w km od 0+383 do 1+ 363,5 w Bystrej Podhalańskiej- budowa chodnika dla
pieszych I etap. Wykonano chodnik o długości 412,00m i szer. 2,00m wraz z kanalizacją
deszczową zatoką autobusową i zjazdami.

Wartość I etapu inwestycji

861 372,52 zł.

wydatkowano jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Suskiego.
Wydatek poniesiony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

(przetarg

nieograniczony).

5.2. Remonty
- Remonty dróg gminnych w Sidzinie – wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na 6
odcinkach dróg gminnych wraz z remontami cząstkowymi o łącznej długości ok. 1,2km
Wartość inwestycji 254 470,25zł (przetarg).
- Pomoc finansowa dla Powiatu Suskiego na wykonanie inwestycji pn.: „Rozbiórka
istniejącego obiektu mostowego oraz budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr
1709K w km 1+100 oraz budowa umocnień koryta Czarnego Potoku wraz z
przebudową: dojazdów i drogi w obrębie opracowania, telekomunikacyjnej linii
kablowej, wylotu kanalizacji deszczowej oraz budowa tymczasowej kładki dla pieszych
wraz z dojściami w m. Sidzina”. Wartość pomocy 170 000,00zł.
- Drogi gminne w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie – bieżące utrzymanie, eksploatacja,
konieczne remonty doraźne, utwardzenia podbudów, remonty odwodnień, usługi sprzętem
(koparki, samochody), zakupy materiałów (betony, przepusty itp.) za łączną kwotę
362 292,08zł.
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VI. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
6.1.Wysokość opłaty w roku 2018
•

w przypadku nieruchomości zamieszkałych, stawki, uzależnione były od liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposobu zbierania odpadów komunalnych.
Stawki te kształtowały się następująco:

- 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz,
- 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
•

w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, opłata uzależniona była od ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych. Stawki za poszczególne pojemniki opisane są
w poniższej tabeli.

Tabela 1. Rodzaje pojemników wraz ze stawkami opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązującymi w Gminie Bystra-Sidzina w 2018r.
Pojemność pojemnika
na odpady
110 - 120 l
240 l
1100 l
IGLOO 1,5 m3
kontener KP 5 o
pojemności 4,5 m3
kontener KP 7 o
pojemności 6,5 m3
•

Stawka - zbiórka selektywna
odpadów
5,00 zł
10,00 zł
45,00 zł
62,50 zł

Stawka - zbiórka
nieselektywna odpadów
15,00 zł
30,00 zł
135,00 zł
187,50 zł

187,50 zł

562,50 zł

270,00 zł

810,00 zł

w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jedynie przez
część roku) obowiązywały roczne ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Jeżeli odpady na takich nieruchomościach zbierane były w
sposób selektywny, ryczałtowa stawka wynosiła 60,00 zł za rok. W przypadku
nieselektywnego zbierania odpadów, stawka ta wynosiła 180,00 zł za rok.
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6.2. Przychody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Do budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku
2018 wpłynęło 387 711,93 zł.
6.3. Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Bystra-Sidzina w roku 2018
Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych
Odpady zebrane selektywnie
Odpady zebrane nieselektywnie

Łączna masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
287,08
1 310,62

6.4. Gospodarka niskoemisyjna
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie BystraSidzina poprzez wymianę niskowydajnych pieców na kotły ekologiczne - etap II". Zadanie
było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie i objęło likwidację 31 szt. starych pieców węglowych w
miejsce których powstało 16 szt. wysokosprawnych kotłów węglowych, 14 szt. kotłów na
biomasę oraz 1 kotłownia gazowa kondensacyjna. Wszystkie wymiany kotłów były
przeprowadzane w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Całkowity koszt realizacji projektu: 432 572,62 zł, w tym:
- środki WFOŚiGW w Krakowie: 133 591,85 zł
- środki z budżetu gminy: 41 231,46
- środki własne mieszkańców: 257 749,31

VII.OŚWIATA, PROMOCJA GMINY
7.1.Zadania oświatowe Gminy Bystra-Sidzina
Gmina finansuje swoje zadania oświatowe z następujących źródeł:
- części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotacji celowych na zadania własne gminy,
- dotacji celowych na zadania oświatowe z zakresu administracji rządowej,
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- dochodów własnych.
Na sfinansowanie zadań oświatowych gmina otrzymuje część oświatowej subwencji ogólnej,
której wielkość ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowaną o kwotę
innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
Wyszczególnienie

L.p.

Kwota

1.

Wydatki szkół podstawowych

5 226 190,57

2.

Wydatki gimnazjum

1 149 651,17

3.

Przedszkola

1 790 608,61

4.

Stołówki szkolne i przedszkolne (bez art. żywnościowych
sfinansowanych przez rodziców)
Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli

5.
6.

inne: zadania specjalnej organizacji nauki, wczesne wspomaganie
rozwoju, pomoc materialna dla uczniów, pozostała działalność
RAZEM
w tym: wynagrodzenia wraz z dodatkami, pochodnymi i odpisem
na ZFŚS

702 170,31
47 913,71
253 054,99
9 169 589,36
8 294 915,79

WPŁYWY DO BUDŻETU
Wyszczególnienie

L.p.
1.

Wpłaty rodziców za godziny dodatkowe

2.
3.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego
Subwencja oświatowa na "6-o latki"

4.

Subwencja oświatowa na 2018r- pozostała

5.

Inne dochody: duplikaty legitymacji, odszkodowania, odsetki
RAZEM

Kwota
31 682,50
257 094,20
418 187,05
6 458 753,95
1 518,64
7 167 236,34

Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz
utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zagwarantowane są w dochodach jednostek
samorządu terytorialnego.
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7.2.Sieć szkolno-przedszkolna w Gminie Bystra-Sidzina
•

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie,

•

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej

•

Przedszkole Publiczne w Sidzinie

•

Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej

•

Niepubliczne Przedszkole „Chatka Małolatka” w Sidzinie

7.3.Stan organizacji szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku 2018
(stan według SIO na 30 września 2018 r.)
Lp. Wyszczególnienie

Liczba

Klasy

Oddziałów Uczniów I
1.

2.

3.

4.

II

III IV V

VI VII VIII

Szkoła
Podstawowa im.
Dzieci
Zamojszczyzny
w Sidzinie –
Szkoła
Podstawowa

16

334

49 44

15

61

39

49

35

42

Szkoła
Podstawowa im.
św. Jana Kantego
w Bystrej
Podhalańskiej –
Szkoła
Podstawowa

17

336

47 40

31

54

48

47

34

35

Szkoła
Podstawowa im.
Dzieci
Zamojszczyzny
w Sidzinie Gimnazjum

2

31

-

-

31

-

-

-

-

-

Szkoła
Podstawowa im.
św. Jana Kantego

2

42

-

-

42

-

-

-

-

-
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w Bystrej
Podhalańskiej Gimnazjum

7.4.Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych w roku 2018
(stan według SIO na 30 września 2018 r.)
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba dzieci
ogółem

Liczba
dzieci 6letnich

1.

Przedszkole Publiczne w Sidzinie

7

130

40

2.

Przedszkole Publiczne w Bystrej
Podhalańskiej

7

130

35

3.

Niepublicznego Przedszkola „Chatka
Małolatka” w Sidzinie

1

19

6

Liczba dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w rok 2018 wynosiła
279, w tym 19 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka”
w Sidzinie.W roku 2018 Gmina Bystra-Sidzina udzieliła dotacji na 19 dzieci z naszej gminy
uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka” w Sidzinie oraz dotacji
dla 12 dzieci z naszej gminy uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli
na terenie gminy i miasta Jordanów.
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7.5.Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w roku 2018
(stan według SIO na 30 września 2018 r.)
Placówki

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
Nauczyciele

Obsługa

Szkoła Podstawowa im.
Dzieci Zamojszczyzny
w Sidzinie

34,65

13

Szkoła Podstawowa im.
św. Jana Kantego w
Bystrej Podhalańskiej

33,24

13

Przedszkole Publiczne
w Sidzinie

11,47

9

Przedszkole Publiczne
w Bystrej Podhalańskiej

13,40

5

7.6.Doskonalenie zawodowe
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2018 zgodnie z wymogami
prawa i potrzebami, przeznaczono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki
z doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystywane są przede wszystkim na refundacje
czesnego za studia, Szkolenia Rad Pedagogicznych, szkolenia nauczycieli, prenumeraty
czasopism, kursy kwalifikacyjne.
7.7.Baza lokalowa
(stan według SIO na 30 września 2018 r.)
Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa im.
Dzieci Zamojszczyzny
w Sidzinie

Szkoła Podstawowa im. św. Jana
Kantego w Bystrej Podhalańskiej

Liczba sal lekcyjnych

16

19

Liczba pracowni
komputerowych

2

1

Liczba stanowisk

28

18
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komputerowych
Liczba pracowni
językowych

3

2

Liczba grup
świetlicowych

6

2

Liczba dzieci objętych
opieką świetlicowa

127

95

Liczba dzieci
korzystających z
posiłków

335

370

Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych
spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Dyrektorzy
jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy
niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wszystkie placówki są bardzo dobrze
wyposażone w pomoce dydaktyczne, uczniowie i nauczyciele wykorzystują do prowadzenia
zajęć tablice multimedialne zakupione z programów i projektów realizowanych przez szkoły.
7.8.Dowóz uczniów
Realizując obowiązki określone w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe Gmina BystraSidzina dowozi lub refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów
niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.
Dzieci

niepełnosprawne

Wychowawczego

w

dowożone

Juszczynie

i

są

do

Ośrodka

Specjalnego

Ośrodka

Rehabilitacyjno-EdukacyjnoSzkolno-Wychowawczego

w Makowie Podhalańskim.
Zapewniany jest również dowóz dzieci do szkół podstawowych w Sidzinie i Bystrej
Podhalańskiej, których droga z domu do szkoły przekracza:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych
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7.9.Pomoc materialna dla uczniów
Pomoc w formie stypendium szkolnego udzielana w ramach Narodowego Programu
Stypendialnego, realizowana jest od 2005 roku. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pomoc w formie zasiłku szkolnego może otrzymać uczeń, który znajduje się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być
przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Na realizację ww. zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa oraz
dofinansowuje zadanie ze środków własnych.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w 2018 roku
Wyszczególnienie

Czasokres

Liczba uczniów

Stypendia szkolne

I-VI

335

IX-XII

252

I-VI

6

IX-XII

5

Zasiłki szkolne

7.10.Stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina
Wójt Gminy corocznie przyznaje najlepszym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i studentom stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina. Stypendia Wójta
są uznaniowe i mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów z terenu naszej
Gminy. Stypendia mają zachęcić młodzież do inwestowania w siebie oraz jednocześnie mają
być swego rodzaju wyróżnieniem dla najlepszych. Stypendystami Wójta Gminy BystraSidzina w roku 2018, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina zostało 14 uczniów i 5 studentów.
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7.11.Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina, rozpatrywano zgodnie
z dyspozycją art.122 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2018 r.
poz. 996) wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy
ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Funduszu
Pracy.
Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku
Wyszczególnienie

Pracodawcy, którzy złożyli
wnioski i otrzymali
dofinansowanie

Młodociani, którzy
zrealizowali przygotowanie
zawodowe

Nauka zawodu

19

19

7.12.Program „Aktywna tablica”
W roku 2018 Gmina Bystra-Sidzina realizowała rządowy program rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnej „Aktywna Tablica”. W ramach tego programu szkoły z terenu gminy
zakupiły 5 tablic interaktywne. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej
w szkołach w dużym stopniu wpływa na wzrost zaangażowania nauczycieli w przygotowanie
oraz prowadzenie atrakcyjnych i aktywizujących lekcji, natomiast uczniowie dzięki
technologii informacyjno-komunikacyjnej bardziej rozwijają swoje umiejętności i zdolności.
7.13.Projekt „ Jeżdżę z głową” i „Umiem pływać”
W roku 2018 Gmina Bystra-Sidzina realizując projekt „Jeżdżę z głową” 2018 mający na celu
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy w ramach zajęć
pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację ruchową, promocję bezpieczeństwa na stokach
narciarskich oraz jazdę w kasku, umożliwiła 40 dzieciom z klas III i IV szkół podstawowych
z Bystrej Podhalańskiej i Sidziny zdobycie podstawowych umiejętności jady na nartach.
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Gmina realizując projekt „Umiem pływać” 2018 współfinansowane ze środków
Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego zapewniła 90 dzieciom z terenu gminy
zdobycie podstawowych umiejętności nauki pływania, zachowania się w wodzie oraz
poznania zagrożeń jakie można spotkać na kąpieliskach wodnych. Projekt ten realizowany
jest od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem.
7.14.Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe
Uczniowie szkół podstawowych od 2014 r. (klasa I) oraz sukcesywnie w latach następnych
kolejne klasy mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania
ustalonych dla tych szkół. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu
państwa udzielaną przez Wojewodę.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe w 2018 roku
Liczba uczniów

Rozliczona dotacja w zł

751

77 731,09

7.15.Dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego
Zmienione zapisy ustawy o systemie oświaty wprowadziły dotacje celową dla gmin
na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Dotacja
ta rekompensuje gminie niższe dochody w związku ze zmniejszeniem opłat ponoszonych
przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Dotacja celowa z budżetu państwa na
realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyznana na rok 2018, wyniosła
282 220,00 zł . Kwota roczna na jedno dziecko w 2018 r. wynosiła 1.370.00 zł, miesięcznie na jedno dziecko - 114,17 zł. W dotacji na 2018r. nie uwzględniono 6-latków.
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7.16.Subwencja na 6 latki
Po raz pierwszy w 2018r. samorządy otrzymały subwencje na dzieci 6 letnie. Gmina BystraSidzina otrzymała 418 187,05 zł na 94 dzieci w wieku 6 lat. W związku z powyższym,
od stycznia 2018 r. nie jest pobierana opłata za pobyt dzieci w wieku 6 lat w Przedszkolu
Publicznym w Sidzinie oraz Bystrej Podhalańskiej.
7.17.Sport
Gmina Bystra-Sidzina stwarza warunki oraz wpływa na rozwój aktywności sportowej,
zapewniając na ten cel środki finansowe w budżecie gminy. Podstawowymi jednostkami
realizującymi cele i zadania w zakresie kultury fizycznej są stowarzyszenia kultury fizycznej:
- Klub Sportowy „BYSTRA” w Bystrej Podhalańskiej
- Klub Sportowy „DĄB” w Sidzinie.
Główną formą pomocy, jaką Gmina udziela w ramach posiadanych środków w budżecie,
służącą wsparciu rozwoju sportowego dzieci i młodzieży reprezentujących kluby sportowe,
jest dotacja. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263);
- Uchwała Nr XXV/170/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie
określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bystra-Sidzina
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Dotacje dla klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku
Nazwa klubu

Kwota dotacji w zł

Klub Sportowy „BYSTRA” w Bystrej Podhalańskiej

40 000,00

Klub Sportowy „DĄB” w Sidzinie

40 000,00

7.18.Kultura
Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720). Realizuje prace związane
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z konserwacją, odbudową, przenoszeniem pozyskiwanych obiektów, katalogowaniem
gromadzeniem

i

inwentaryzowaniem

zbiorów,

prowadzeniem

zajęć

edukacyjnych

z regionalizmu, organizowaniem warsztatów tradycyjnego rzemiosła, promowaniem
i prezentacją Muzeum na zewnątrz, poprzez organizowanie posiadów, konkursów, imprez
plenerowych, spotkań, a także oprowadzanie grup zorganizowanych i indywidualnych po
stałych i czasowych wystawach. Skansen posiada 16 ekspozycji, obrazujących obyczaje,
sposób życia i przedmioty codziennego użytku mieszkańców regionu w okresie od XVIII do
XX wieku. W 2018 roku Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej odwiedziło
4 435 osób.
Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie jest
instytucją kultury Gminy Bystra-Sidzina podlegającą Wójtowi Gminy. Realizuje zadania
w dziedzinie upowszechniania, rozwijania i zaspokajania potrzeb społeczeństwa z zakresu
kultury, oświaty, sportu, kultury fizycznej i rekreacji. GOKPTiS zajmuje się także promocją
osiągnięć kulturalnych, organizuje konkursy, przeglądy, wystawy, koncerty, imprezy
plenerowe oraz zajęcia w sekcjach zainteresowań.

VIII.BEZPIECZEŃSTWO
8.1.Raport o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok
Raport o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2018 w Gminie Bystra-Sidzina
sporządzony w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie działania
Komisariatu Policji w Jordanowie za 2018 rok:
Liczba Wszczętych postępowań w 2018 roku
Kategoria / miejscowość
Rozbój, kradzież i
Wymuszenie rozbójnicze
Kradzież z włamaniem
Kradzież mienia
Bójka lub pobicie,
Uszkodzenie ciałą
Zniszczenie mienia
Znęcanie się nad rodziną
Wypadki drogowe

Bystra
0

Sidzina
0

2
2
1

1
2
1

4
4
2

2
2
0
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Nietrzeźwi kierujący
Inne
Razem

2
19
36

3
14
25

8.2.Obrona cywilna, zadania obronne i ochrona ludności, plan zarządzania
kryzysowego, system ostrzegania i alarmowania.
Gmina Bystra-Sidzina realizowała zadania obrony cywilnej w 2018 roku w oparciu o
obowiązujące regulacje prawne z jednoczesnym uwzględnieniem zasadniczych kierunków
przebudowy

systemu

bezpieczeństwa

obywateli,

w

tym

obrony

cywilnej

oraz

przewidywanych w tym względzie docelowych rozwiązań. Zasadniczym celem działania i
koncentracji zadań obrony cywilnej w 2018 roku było przygotowanie i dostosowywanie
przedsięwzięć w obszarze planowania i organizacji do wprowadzenia zmian
systemowych w dziedzinie prawa regulującego obszar ochrony ludności i obrony
cywilnej w Polsce oraz kontynuowanie procesu doskonalenia istniejących struktur
obrony cywilnej poprzez szersze angażowanie w działania ratownicze i ćwiczenia
organów państwowych, instytucji, służb i podmiotów oraz doskonalenie ich
współdziałania w czasie pokoju w ramach zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
państwa.

IX. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
9.1.Profilaktyka uzależnień
Gmina Bystra-Sidzina podejmuje wiele działań oraz realizuje programy profilaktyczne
skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z zakresu
narkomanii należy do zadań samorządu gminnego. Zadania zrealizowane w ramach
programu:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych

i

osób

zagrożonych

uzależnieniem

(finansowanie

programów

terapeutycznych, współpraca z placówkami leczenia uzależnień),
- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują
problemy narkomanii (dofinansowanie punktu konsultacyjnego),
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- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów,
dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych, programy, warsztaty i kampanie profilaktyczne
dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program określa działania realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina prowadzi szereg inicjatyw
mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom alkoholizmu, adresowanych do
całej społeczności:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu, finansowanie programów terapeutycznych dla osób
uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób związanych z przemocą w rodzinie, współpraca z
placówkami leczenia uzależnień,
- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemami alkoholowymi,
ochrona przed przemocą w rodzinie, finansowanie punktów informacyjno

–

konsultacyjnych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedura „Niebieskiej Karty”,
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, pozalekcyjne zajęcia
sportowe, dożywianie dzieci w ramach działalności świetlic socjoterapeutycznych,
programy, warsztaty i kampanie profilaktyczne, finansowanie działalności świetlic
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, finansowanie szkoleń i kursów
specjalistycznych

dla

przedstawicieli

różnych

grup

zawodowych

w

zakresie

rozwiązywania problemów uzależnień,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego,
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-

działalność

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
kierowanie osób na badanie diagnostyczne w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia, przeprowadzanie kontroli w placówkach handlowych posiadających
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w ramach Programu Gmina Bystra – Sidzina realizowała ogólnopolską

kampanię

społeczną pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - propagowanie nowoczesnej profilaktyki
uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
9. 2. Placówki ochrony zdrowia
a/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sidzinie – 34-236 Sidzina 721,
b/ NZOZ Medicus-Kulka-Holding – 34-235 Bystra Podh. 353A.
9. 3. Posiłek w szkołach
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o
pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1051,51 zł, w przypadku
rodziny 792 zł na osobę. W ramach dożywiania są realizowane działania dotyczące w
szczególności:
1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
a) dzieciom do 7 roku życia,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, ponadgminazjalnej,
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn.
zm.2)), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, w szczególności osobom
samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w naszej
gminie takim osobom przyznajemy świadczenie pieniężne z uwagi na brak
możliwości zakupu i dowozu gorącego posiłku do domów prywatnych.
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– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
W roku 2018 z pomocy w formie dożywiania skorzystało 236 uczniów przedszkoli,
szkół podstawowych i średnich na łączną kwotę: 108 718 zł.
- zasiłek na zakup żywności przyznano dla 20 rodzin na kwotę 9 660 zł,
Pomoc w zakresie dożywiania w roku 2018 realizowana była w ramach programu rządowego
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

9.4. Karta Dużej Rodziny
GOPS realizuje zadania wynikające z ustawy Karta Dużej Rodziny. Osoba posiadająca KDR
uprawniona jest do ulg stosowanych przez różnorodne instytucje. Wykaz tych instytucji oraz
ulg znajduje się na stronie internetowej ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W
roku 2018 zrealizowanych zostało 68 wniosków o wydanie kart i na ich podstawie wydano
156 kart tradycyjnych oraz 82 karty elektroniczne.
9. 5. Dodatki mieszkaniowe
W ramach zadań realizowanych z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych w roku 2018
objęto pomocą trzy rodziny na łączną kwotę 4 824,29 zł , dla dwóch rodzin z Sidziny i 1 z
Bystrej Podh.,oraz dodatki energetyczne na kwotę: 423,43zł. Ustawa o dodatkach
mieszkaniowych określa sposób realizacji pomocy w pokryciu wydatków na czynsz oraz inne
wydatki mieszkaniowe.
9.6. Rodzina 500+
Od kwietnia 2016 roku GOPS realizuje zadanie z zakresu ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci 500+. Pomoc przyznawana jest na dzieci do 18-tego roku życia.
Przysługuje na każde drugie i następne dzieci niezależnie od dochodu rodziny, a także na
pierwsze dzieci po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł na osobę w rodzinie oraz 1200
zł w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Świadczenie wychowawcze
(500+) w 2018r. wypłacone było w łącznej kwocie: 6 884 776,80 zł. Ze świadczenia 500+
ogółem w 2018r. skorzystało 1480 dzieci z 685 rodzin.
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9. 7. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Karta
W Gminie Bystra – Sidzina w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – został on powołany
Zarządzeniem Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 07 kwietnia 2011 r. (Zarządzenie Nr
37/2011). Zespół działał na podstawie: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1390), Rozporządzenia Rady
Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. nr 209, poz. 1245), Uchwały Rady Gminy BystraSidzina Nr V/32/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Bystra-Sidzina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz Uchwały Rady
Gminy Bystra-Sidzina Nr XL/323/18, z dnia 11 października 2018 r., w sprawie przyjęcia
zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. W jego skład wchodzą przedstawiciela: Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej – dwóch pracowników socjalnych;
Komisariatu Policji w Jordanowie – funkcjonariusz policji, Szkoły Podstawowej w Bystrej
Podhalańskiej – pedagog szkolny, Szkoły Podstawowej w Sidzinie – pedagog szkolny, Sądu
Rejonowego w Suchej Beskidzkiej – kuratorzy zawodowi, Zespołu Interwencji Kryzysowej w
Suchej Beskidzkiej.
W 2018 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Bystra – Sidzina. Ponadto w ramach Zespołu działały Grupy
Robocze powoływane do pracy z indywidualnymi przypadkami zajmowały się głównie
podejmowaniem interwencji wobec rodzin dotkniętych przemocą domową. Działania te
realizowano w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. W 2018r. 31 rodzin było objętych
działaniami grup roboczych, posiedzeń grup odbyło się w sumie 53.
Liczba osób objętych pomocą grup roboczych w 2018r.:
Ogółem: 113 w tym: kobiet: 29, mężczyzn: 32, dzieci: 52
Do Przewodniczącego Zespołu w ubiegłym roku wpłynęło ogółem: 22 Niebieskich Karty (21kart wpłynęło z komisariatu policji, 1 – od pracownika GOPS Bystra Podhalańska). Liczba
zakończonych Procedur Niebieskiej Karty w liczbie 18.
W ramach swych działań Zespół Interdyscyplinarny prowadzi Punkt Informacyjno –
Konsultacyjny, w którym prowadzi poradnictwo głównie socjalne, prowadzi całodobowy
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telefon interwencyjny, akcje informacyjno – edukacyjną w placówkach oświatowych, służbie
zdrowia, kościołach, na stronie internetowej.
9.8. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej Gmina zobowiązana jest m. in.: do tworzenia oraz rozwoju
systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz pracą z rodziną
przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez
zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej. W roku 2018 pomocą w formie
skorzystania z zajęć w świetlicy środowiskowej objęto 34 dzieci, łączny koszt prowadzenia
świetlicy wyniósł 35 419 zł. Na terenie Gminy prowadzi się stałą i rzetelną analizę
środowiska lokalnego wyłaniając rodziny borykające się z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi, w których wychowują się małoletnie dzieci. Jednakowo dokłada się
wszelkich starań by poprawić ich sytuację korzystając z zasobów rodziny oraz współpracując
z instytucjami zajmującymi się wspieraniem rodziny. W tym celu powołano funkcję asystenta
rodziny. W roku 2018 pomocą asystenta rodziny objęto 6 rodzin , w których znajdowało się
19 dzieci. W celu realizacji tego zadania Gmina Bystra-Sidzina w roku 2018 pozyskała środki
w ramach programu „Asystent Rodziny – 2018” w wysokości: 11 112 zł, wartość wkładu
własnego 13 165,41 zł.
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Szanowni Państwo,
Poziom zadań realizowanych przez samorząd gminny ma bezpośrednie przełożenie na
codzienną jakość życia. W opracowaniu zaprezentowano sposoby wydatkowania środków
finansowych w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych czy
oferty kulturalnej i sportowej, z których korzystają Państwo każdego dnia. Opisywany okres
to wynik efektywnego pozyskania środków unijnych na wsparcie inwestycji. Z sukcesem
zrealizowano znaczące i trudne przedsięwzięcia m.in. Inwestycja pn.: Głęboka modernizacja
energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła na biomasowe oraz montażem paneli
fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej oraz Zespole Szkół w Sidzinie. Poprawa
bezpieczeństwa poprzez

budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych -Zubrzyca-

Sidzina-Bystra-Łętownia. Zwiększenie oferty społecznej (edukacyjno-rekreacyjnej) w gminie
poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół o hale sportową wraz zapleczem technicznym
w miejscowości Sidzina oraz modernizacja Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej.
Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjno-turystyczny polegający na budowie ogrodzenia
z częściowym utwardzeniem terenu w miejscowości Sidzina. Rozbudowa budynku Zespołu
Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalno-technicznym w miejscowości Sidzina,
wykonano I etap inwestycji. Intensywne działania skierowano na rozwój infrastruktury
sportowo-edukacyjnej, nowe miejsca do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
Wymierne korzyści przyniosła poprawa mobilności na terenie gminy poprzez przebudowę
drogi powiatowej Jordanów-Mąkacz–Bystra w Bystrej Podhalańskiej- budowa chodnika dla
pieszych I etap, inwestycje drogowe w tym remonty dróg, przepustów. Zmiany na terenie
gminy to również inwestycja na wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym w Bystrej
Podhalańskiej. Również Fundusze sołeckie zintegrowały społeczności wiejskie, które
wspólnie decydowały o przeznaczeniu środków finansowych. Prowadzenie działalności
poprzez

różnorodne

oddziaływania

kulturalne,

sportowe

pozwoliły

na

spełnianie

zainteresowań dzieci oraz dorosłych, to efekt także aktywności i zaangażowania
mieszkańców. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż stan mienia komunalnego w sposób
znaczący się zwiększył. Mam nadzieję, że integracja społeczna, którą udało nam się przez ten
rok i lata poprzednie wypracować, zaowocuje kolejnymi dobrymi pomysłami, pomyślnymi
inwestycjami, a tym samym wysoką jakością życia codziennego.
Dziękuję za miniony czas, za pomysły, zaangażowanie i dbałość o nasze wspólne dobro
i naszą małą ojczyznę – Stanisław Tempka Wójt Gminy Bystra – Sidzina.
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