Raport
o stanie gminy Buczkowice
za 2020 rok

Wójt Gminy Buczkowice

Na podstawie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy Wójt
Gminy Buczkowice przedstawia Radzie Gminy Buczkowice niniejszy dokument, zawierający
podsumowanie działalności Wójta za 2020 rok, w szczególności zaś realizację planów,
programów, strategii i uchwał Rady Gminy Buczkowice.
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INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Buczkowice leży w południowej części województwa śląskiego, w powiecie bielskim,
na zachodnim pograniczu Beskidu Śląskiego oraz wschodnim Kotliny Żywieckiej. Od północy
gmina Buczkowice graniczy z gminą Wilkowice (powiat bielski), od zachodu z miastem
Szczyrk (powiat bielski), od południa z gminą Lipowa (powiat żywiecki), a od wschodu
z gminą Łodygowice (powiat żywiecki). Gminę Buczkowice, o powierzchni 19,4 km2, tworzą
cztery sołectwa: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna.
Ludność gminy na dzień 31.12.2020 r. to 11.018 osób, (wzrost względem roku 2019 o 24
osoby) z następującym podziałem na miejscowości: Buczkowice – 4.385 osób, Rybarzowice –
3.391 osoby, Godziszka 2.323 osoby i Kalna - 919 osoby. W 2020 r. urodziło się 103 dzieci (o
4 mniej niż przed rokiem), zmarło 125 osób (o 3 więcej niż przed rokiem). Nie odnotowano
więc w gminie przyrostu naturalnego.
Obszar gminy Buczkowice w 98% jest skanalizowany i zgazyfikowany, natomiast
zwodociągowany w 55%. Na terenach, gdzie nie ma kanalizacji, posesje wyposażone są
w zbiorniki bezodpływowe lub jednostkowo w przydomowe oczyszczalnie ścieków.
W miejscach, gdzie nie ma sieci wodociągowej, źródło wody pitnej stanowią studnie kopane.
Pomimo powszechnego dostępu do sieci gazowniczej, w gospodarstwach domowych
wykorzystywało się nadal węgiel jako paliwo do ogrzewania budynków. Jednak dzięki
kontynuowanemu w 2020 r. programowi wspierania mieszkańców w wymianie pieców
węglowych na gazowe, ilość gospodarstw domowych ogrzewających budynki gazem sięgnęła
62%.
Gmina Buczkowice jest typową gminą podmiejską, stanowiącą bardzo atrakcyjny teren do
zamieszkania. Położona na trasie do malowniczych miejscowości - Szczyrku i Wisły - oraz
w bliskim sąsiedztwie Jeziora Żywieckiego – jest gminą atrakcyjną turystycznie. Otaczające ją
porośnięte lasami szczyty Beskidu Śląskiego są doskonałym miejscem do organizowania
zarówno letniego, jak i zimowego wypoczynku.
Korzystne położenie gminy w pobliżu ciągów komunikacyjnych (przez jej teren przebiega
droga ekspresowa S1), bliskość dużych aglomeracji miejskich oraz bliskość przejść
granicznych (z Czechami i Słowacją), czyni gminę dostępną dla turystów i inwestorów. Na
terenie gminy Buczkowice dynamicznie rozwija się sektor przedsiębiorstw oraz działalność
gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne. Na koniec 2020 r. ilość podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ze
wskazaniem jako głównego miejsca wykonywania działalności gminę Buczkowice, wyniosła
813 (wzrost o 29 podmiotów w stosunku do roku poprzedniego).
Gmina Buczkowice jest organem założycielskim dla czterech szkół:


Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach,



Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach,



Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej,
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Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Godziszce

oraz trzech przedszkoli:


Przedszkola Publicznego „Bajka” w Buczkowicach,



Przedszkola Publicznego w Rybarzowicach,



Przedszkola Publicznego w Godziszce

i Punktu Przedszkolnego w Kalnej.
Na terenie gminy funkcjonują dwie instytucje kultury:


Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica wraz z filiami,



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach.

Jednostkami organizacyjnymi gminy są także:


Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach,



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach.

Gminie podlega również Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gminny
Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”.
Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Buczkowice zatrudniającego na dzień
31 grudnia 2020 r. 39 pracowników.
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INFORMACJE FINANSOWE
30 grudnia 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2020.
Uchwalono plan wydatków w kwocie 75.245.910 zł.
W ogólnej kwocie wydatków – wydatki bieżące to 53.936.895 zł co stanowiło 71,68%
wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe to 21.309.015 zł, co stanowiło 28,32% wydatków
ogółem.
Najważniejszymi kierunkami wydatkowania środków finansowych były:





szkoły, przedszkola wraz z Centrum Usług Wspólnych 22.348.187 zł, (w tym
5.668.195 zł to utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz związana
z tym realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy),
pomoc społeczna 17.608.072 zł, (w tym 12.600.000 zł to świadczenie wychowawcze
500+),
administracja publiczna 4.775.207 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 21.309.015 zł, między innymi na:









zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica etap I i II,
budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach
oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.,
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy,
budowę parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej,
rozbudowę ulicy Łodygowskiej w Godziszce,
wymianę okien w szkole w Rybarzowicach,
odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie
Buczkowice,
budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (projekt).

Dochody zaplanowano w wysokości 68.436.547 zł.
Najważniejszymi źródłami dochodów gminy były:







subwencja oświatowa 11.644.556 zł,
subwencja wyrównawcza 1.961.028 zł,
dotacje 17.124.463 zł (w tym 12.600.000 zł na świadczenie wychowawcze 500+ oraz
2.660.166 zł na świadczenia rodzinne),
środki europejskie 12.785.156 zł,
podatki i opłaty lokalne 9.437.347 zł,
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.759.918 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 6.809.363 zł miały być przychody
z zaciągniętych pożyczek, kredytu, wolnych środków na rachunku bankowym oraz
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
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zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających
z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W wyniku 64 zmian planu finansowego
budżetu (w tym 9 uchwał i 29 zarządzeń) w ciągu całego roku 2020, ostateczny plan wydatków
i dochodów gminy ukształtował się na następującym poziomie:
Dochody

73.309.151,99 zł,

Wydatki

75.066.690,30 zł,

Deficyt

1.757.538,31 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2020 przedstawia się następująco:
Dochody

68.765.738,92 zł, co stanowi 93,80 % planu,

Wydatki

67.178.134,87 zł, co stanowi 89,49 % planu,

Nadwyżka

1.587.604,05 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w wysokości 1.757.538,31 zł w stosunku do wykonania
i otrzymania nadwyżki w wysokości 1.587.604,05 zł miały wpływ:



dochody mniejsze niż planowane o 4.543.413,07 zł,
wydatki mniejsze niż planowane o 7.888.555,43 zł.

Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r. wyniosło 68.765.738,92 zł, z tego dochody bieżące
55.499.643,87 zł, tj. 80,71% i dochody majątkowe 13.266.095,05 zł, tj. 19,29%.
W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 38,97%
(26.800.532,22 zł), dotacje celowe – 25,91% (17.814.490,36 zł), następnie subwencja ogólna
(oświatowa i wyrównawcza) – 19,96% (13.723.645,00 zł), oraz dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 15,16% (10.427.071,34 zł).
Na dochody własne największy wpływ miały:



udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42,61% (11.420.878,00 zł),
podatek od nieruchomości – 19,56% (5.243.139,93 zł).

Zaewidencjonowano wpływ dochodów z majątku w wysokości 540.877,00 zł.
Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r. wyniosło 67.178.134,87 zł, z tego 50.448.911,25 zł,
tj. 75,10%, to wydatki bieżące, a 16.729.223,62 zł, tj. 24,90%, to wydatki majątkowe. Za rok
2020 została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 5.050.732,62 zł.
W roku 2020 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 2.738.073,55 zł. Stan zobowiązań gminy
z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2020 r. wynosił 7.987.982,00 zł, co stanowi 11,62%
wykonanych dochodów.
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Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz podstawowe inwestycje zostały ujęte w załączniku
nr 1 do niniejszego raportu.
Harmonogram spłaty i obsługi zadłużenia, prognozę nadwyżki operacyjnej brutto, prognozę
limitu zadłużenia na najbliższe lata, udział wydatków majątkowych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4 ustawy o finansach publicznych do wydatków
majątkowych przedstawiono w planowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20212032 oraz wykonaniu za 2020 r., zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego
raportu.
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Zestawienie zbiorcze
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Grunty
2
Budynki
3
Budowle
4
Inne środki trwałe
5
Akcje i udziały
6
Środki nisko-cenne/wyposaż/
7
Wartości niematerialne i prawne
Razem

Wartość na 31.12.2020
4.873.056,89
33.637.055,45
109.209.439,72
1.892.721,86
2.499.360,00
1.061.015,09
804.632,76
153.977.281,77

Gospodarka gruntami
Grunty stanowiące własność gminy:
Powierzchnia
Ogółem
36,99 ha
w tym:
w Buczkowicach
14,65 ha
w Rybarzowicach
13,73 ha
w Godziszce
4,40 ha
w Kalnej
1,89 ha
w Gminie Lipowa
2,32 ha
Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zwiększenie stanu
Powierzchnia
Ogółem
1.3753 ha
w tym:
w Buczkowicach
0,2161 ha
w Rybarzowicach
1,0378 ha
w Godziszce
0,1214 ha
Zmniejszenie stanu
Ogółem
w tym:
w Buczkowicach
w Rybarzowicach
W Kalnej

Powierzchnia
0,7401 ha
0,2400 ha
0,3995 ha
0,1006 ha

Zagospodarowanie gruntów
Grunty oddane w posiadanie zależne:
w użytkowanie wieczyste
w użyczenie dla GOK

0,5821 ha
0,4180 ha
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Wartość
4.873.056,89 zł
1.492.524,85 zł
2.136.598,72 zł
857.950,88 zł
344.433,30 zł
41.549,14 zł

w użytkowanie dla GOZ w
Buczkowicach
w dzierżawę
w trwały zarząd

0,1076 ha
2,8115 ha
4,2423 ha

Gmina Buczkowice jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa, położonych w Buczkowicach, o powierzchni 0,1018 ha.
Gospodarka mieszkaniowa
Gmina jest właścicielem dwóch budynków (o łącznej powierzchni użytkowej 325,60 m2),
współwłaścicielem jednego budynku mieszkalnego oddanego w najem oraz jednego budynku
mieszkalno-usługowego - spadek po R. K. Wartość początkowa powyższych budynków
wynosi 446.174,81 zł.
Drogi i gospodarka komunalna
Własność gminy stanowią:
1) Drogi, chodniki, mosty
Nawierzchnie dróg o łącznej długości
w tym:
w Buczkowicach
w Rybarzowicach
w Godziszce
w Kalnej

18.789,60 km

o wartości

13.089.916,58 zł

5.788,50 m
6.307,50 m
4.485,60 m
2.208,00 m

Chodniki o łącznej długości 9.161,55 m
Odwodnienia i przepusty na drogach
Kładka pieszo – jezdna w Rybarzowicach
(ul. Topolowa)
Oświetlenie ulic na terenie gminy
Bariery energochłonne przy drogach
Most na Godziszczance
Most na Żylicy w Buczkowicach
(Wczasowa)
Rów odwadniający w Buczkowicach
Rów wzdłuż ul. Sportowej w Kalnej
Most na ul. Kowalskiej
2) Cmentarze:
w Rybarzowicach
w Godziszce
w Buczkowicach
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o wartości
o wartości
o wartości

8.197.056,68 zł
531.427,38 zł
182.594,91 zł

o wartości
o wartości
o wartości
o wartości

576.817,45 zł
16.734,80 zł
63.232,00 zł
321.824,02 zł

o wartości
o wartości
o wartości

36.459,21 zł
24.041,80 zł
317.000,00 zł

o wartości
o wartości
o wartości

44.784,05 zł
207.803,07 zł
1.086.490,50 zł

3) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Sieć wodociągowa /wydzierżawiona/
Zbiorniki wyrównawcze (wydzierżawione)
Sieć kanalizacyjna (wydzierżawiona)
Przepompownia w Rybarzowicach
(wydzierżawiona)
Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce
(współwłasność)
Sieć wodociągowa o dl.4.065 mb
Sieć wodociągowa w Godziszce
Sieć wodociągowa w Buczkowicach
Sieć kanalizacji w Kalnej
Sieć wodociągowa w Kalnej/umowa
darowizny/
Sieć kanalizacji Rybarzowicach /umowa
darowizny/
Rozbudowa sieci kanaliz. w gminie
Wodociąg oraz komora
wodomierzowa
Sieć wodociągowa w Gminie
4) Pozostałe budowle
Otaczarnia w Rybarzowicach
Umocnienie potoku „Bruśnik”
Przejazd przez „Bruśnik”
Składowisko odpadów komunalnych
(współwłasność z Gminą Wilkowice)
Wiata przystankowa w Buczkowicach
Wiata przystankowa w Rybarzowicach
Parkingi:
w Godziszce
w Kalnej
w Buczkowicach
Nawierzchnia asfaltowa targowiska
w Buczkowicach
Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki
w Godziszce
Wiata przystankowa w Rybarzowicach
2 szt.
Wiata przystankowa w Godziszce
Wiata przystankowa w Buczkowicach
Nawierzchnia asfaltowa na targowisku
Plac przy ul. Kościelnej w Buczkowicach
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o wartości
o wartości
o wartości
o wartości

3.804.100,00 zł
645.200,00 zł
32.346.514,21 zł
688.800,00 zł

o wartości

11.513,93 zł

o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości

1.027.118,47 zł
312.606,54 zł
767.551,17 zł
3.633.287,30 zł
6.175,00 zł

o wartości

14.950,00 zł

o wartości
o wartości

980.508,45 zł
121.800,20 zł

o wartości

7.102.676,78 zł

o wartości
o wartości
o wartości
o wartości

43.273,70 zł
63.059,03 zł
18.813,00 zł
642.538,39 zł

o wartości
o wartości

6.881,51 zł
12.625,99 zł

o wartości
o wartości
o wartości
o wartości

117.954,53 zł
5.758,69 zł
93.492,00 zł
48.971,74 zł

o wartości

26.126,78 zł

o wartości

14.701,88 zł

o wartości
o wartości
o wartości
o wartości

6.910,04 zł
7.109,96 zł
119.789,64 zł
102.690,94 zł

Studnia + ogrodzenie przy KR
w Buczkowicach
Wiaty przystankowe w Kalnej
Parking w Rybarzowicach
Parking w Kalnej przy ul. Widokowej
Place parkingowe od GOK

o wartości

17.177,99 zł

o wartości
o wartości
o wartości
o wartości

13.161,00 zł
727.936,29 zł
526.429,73 zł
497.670,09 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
W omawianym okresie:
 zlikwidowano 7 sztuk kładek nad Żylicą o łącznej wartości 401.761,92 zł,
 wykonano rozbudowę i przebudowę drogi gminnej ul. Łodygowskiej w Godziszce
wraz z budową chodnika o wartość 2.728.618,36 zł,
 w Godziszce wykonano oświetlenie uliczne o wartości 12.461,76 zł,
 dokonano modernizacji linii energetycznej o wartości 51.359,67 zł,
 wybudowano parking w Kalnej przy ul. Widokowej o wartości 526.429,73 zł,
 Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach przekazał na stan Urzędowi Gminy
Buczkowice place parkingowe o wartości 497.670,09 zł.
Budynki użyteczności publicznej
Gmina jest właścicielem:
budynku Urzędu Gminy
Domu Ludowego w Rybarzowicach
budynku administracyjnego po Kółku
Rolniczym w Godziszce
wyposażenia technicznego Urzędu Gminy
agregat tnąco-mielący Park 107
odśnieżarka Park Jubilec
sprzęt komputerowy
Samochód PEUGEOT BOXER
kserokopiarki
radiotelefon stacjonarnyx2
szafa + panel komputerowy
serwer + oprogramowanie
traktorek
agregat prądotwórczy
kosiarka traktorek
podgrzewacz wody
pług wirnikowy
zmywarka
kosiarka spalinowa
kosiarka samojezdna
kosiarka STIGA
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o wartości
o wartości
o wartości

2.044.000,47 zł
2.373.176,26 zł
22.559,00 zł

o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości

596.273,01zł
3.550,00 zł
28.835,92 zł
79.746,17 zł
104.826,00 zł
44.765,85 zł
7.682,37 zł
3.832,02 zł
171.250,16 zł
5.000,00 zł
6.075,60 zł
13.430,00 zł
8.264,11 zł
9.400,00 zł
5.604,70 zł
3.800,00 zł
13.800,00 zł
8.370,00 zł

o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości

kuchnia gazowa
kosiarka traktor
drukarka etykiet inwentaryzacyjnych
kosiarka ESTATE TORNADO
kosiarka HUSGVARNA
system do transmisji obrad

11.200,00 zł
14.507,00 zł
5.338,20 zł
8.399,00 zł
13.440,00 zł
12.566,91 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.
W omawianym okresie dokonano likwidacji kopiarki BIZHUB C200 o wartości 12.589,00 zł.
Gmina posiada wyposażenie /środki nisko-cenne/ na łączną wartość 1.061.015,09 zł
Gmina posiada Wartości Niematerialne i Prawne /programy komputerowe, licencje/ o wartości
804.632,76 zł
Edukacja
Gmina jest właścicielem dwóch budynków przedszkoli o łącznej wartości 1.790.572,41 zł,
w tym: /trwały zarząd/
Przedszkole w Buczkowicach
1.560.789,88 zł
Przedszkole w Rybarzowicach
229.782,53 zł
oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości 17.870.922,03 zł w tym: /trwały zarząd/
Szkoła w Buczkowicach
8.039.232,76 zł
Szkoła w Rybarzowicach
7.623.794,70 zł
Szkoła w Godziszce
1.497.512,69 zł
Szkoła w Kalnej
710.381,88 zł
Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o wartości: 547.801,92 zł
Szkoła Buczkowice
243.528,94 zł
Szkoła Rybarzowice
142.102,71 zł
Szkoła Godziszka
34.517,54 zł
Szkoła Kalna
62.390,26 zł
Przedszkole w Buczkowicach
33.747,68 zł
Przedszkole w Rybarzowicach
26.399,22 zł
CUW Buczkowice
5.115,57 zł
Dane o zmianach w okresie od 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.
W okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. w SP w Rybarzowicach Rada Rodziców
przekazała piec konwekcyjno-parowy o wartości 22.937,04 zł.
Kultura i sport
Gmina jest właścicielem:
boiska sportowego w Buczkowicach
budynku GOK (oddany w użyczenie)
budynku kina (oddany w użyczenie)
estrady w Godziszce
szatni na boisku w Lipowej

o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
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961.739,18 zł
237.721,34 zł
1.246.125,20 zł
3.512,80 zł
29.236,51 zł

studni na boisku w Lipowej
placów zabaw w Buczkowicach i Godziszce
placów zabaw w Kalnej i Rybarzowicach
ścieżek rowerowych na w Gminy Buczkowice
oświetlenia placu zabaw w Kalnej
doposażenia placów zabaw
boiska sportowego przy „Brzózkach”
boiska sportowego w Rybarzowicach
boisko sportowego w Godziszce
boiska sportowego w Kalnej
basenu przy ZSO w Buczkowicach
wiaty dla zawodników 2szt.
termomoderniz. sali gimn. w SP Godziszka
miejsca postojowe i mała architektura
kocioł gazowy w SP Buczkowice
termomodernizacja SP Rybarzowice
budowa ścieżki dydaktycznej w Gminie Etap I
zagospodarowanie terenów przyległych do
potoku Żylica wraz z budową ścieżki
dydaktycznej ETAP II Buczkowice
budowa ścieżki dydaktycznej w ciągu
ul. Wodnej w Rybarzowicach

o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości
o wartości

2.940,02 zł
147.930,46 zł
109.432,14 zł
2.057.090,12 zł
8.296,00 zł
105.620,75 zł
2.243.710,49 zł
1.865.349,51zł
990.361,60 zł
651.852,04 zł
1.576.505,33zł
12.044,16zł
1.097.132,23zł
400.789,80zł
91.143,00 zł
376.626,00 zł
18.765.446,32 zł
5.552.045,70 zł

o wartości

19.680,00 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
W omawianym okresie:
 zamontowano kocioł gazowy w SP Buczkowice o wartości 91.143,00 zł,
 wykonano termomodernizację SP Rybarzowice o wartości 376.626,00 zł,
 wybudowano ścieżkę dydaktyczną w Gminie Etap I o wartości 18.765.446,32 zł,
 zrealizowano zadanie Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz
z budową ścieżki dydaktycznej ETAP II Buczkowice o wartości 5.552.045,70 zł,
 wybudowano ścieżkę dydaktyczną w ciągu ul. Wodnej w Rybarzowicach o wartości
19.680,00 zł.
Ochrona zdrowia
Gmina jest właścicielem budynku Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach (oddany
w użytkowanie) o wartości 580.000,00 zł.
Ochrona przeciwpożarowa
Własnością Gminy jest wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, o wartości
664.938,00 zł.
OSP Kalna - samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO
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o wartości

664.938,00 zł

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego
Gmina Buczkowice posiada udziały i akcje w spółkach o wartości nominalnej
2.499.360,00 zł, w tym:
AQUA S.A. Bielsko-Biała
Ekoład sp. z o.o. Wilkowice
Beskid sp. z o.o. Żywiec

141.735 akcji

2.267.760,00 zł

1.836 udziałów

183.600,00 zł

48 udziałów

48.000,00 zł

Dane o dochodach z mienia i innych praw majątkowych za okres I.2020 - XII.2020
dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów
wpływy z dzierżawy wieczystej

121.359,75
11.024,83

przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

540.877,00

Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomościach będących własnością
gminy:
W Buczkowicach przez działki nr 2548/5 i 1099/6 przebiega służebność drogowa na rzecz
Beskidzkiej Energetyki jako dojazd do transformatorów.
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INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW I STRATEGII
Strategia rozwoju Gminy Buczkowice na lata 2015-2030
Jednym z podstawowych dokumentów kierunkowych, określających nadrzędne cele
długoterminowe, priorytety rozwoju oraz kierunki działań władz gminy jest strategia rozwoju
Gminy Buczkowice na lata 2015-2030 przyjęta uchwałą Rady Gminy Buczkowice Nr
XV/114/16 w dniu 24.02.2016 r. Wizja gminy zawarta w przedmiotowym akcie to:
„Inteligentna gmina – znaczące, nowoczesne i przyjazne dla środowiska miejsce
zamieszkania, pracy, wypoczynku na dziś i na jutro”.
Misją gminy jest „Kreowanie zrównoważonego i spójnego rozwoju gminy atrakcyjnej
turystycznie, ekonomicznie i inwestycyjnie dzięki racjonalnemu i efektywnemu
wykorzystaniu potencjału endogenicznego”.
Misja strategii warunkuje sformułowanie kierunków bezpośrednich i pośrednich działań –
celów strategicznych i operacyjnych.
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Buczkowice, wyniki przeprowadzonej
ankiety wśród mieszkańców gminy oraz przeprowadzona analiza SWOT pozwoliły na
wyznaczenie czterech celów strategicznych, które w znaczący sposób wpływają na jej przyszły
rozwój gospodarczy, społeczny, ekologiczny i przestrzenny.

Wokół niżej wskazanych celów strategicznych koncentruje się działalność gminy Buczkowice:
Cel I: Rozwój przedsiębiorczości i turystyki
Cel II: Poprawa jakości środowiska naturalnego
Cel III: Doskonalenie infrastruktury technicznej
Cel IV: Rozwój potencjału ludzkiego

W ramach każdego z czterech głównych celów strategicznych wyznaczono cele operacyjne.

Cel I: Rozwój przedsiębiorczości i turystyki
Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów operacyjnych:
Cel operacyjny I.1: Poprawa infrastruktury drogowej i połączeń komunikacyjnych gminy
Cel operacyjny I.2: Podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej gminy
Cel operacyjny I.3: Rozwój przedsiębiorczości

Cel II: Poprawa jakości środowiska naturalnego
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację pięciu celów operacyjnych:
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Cel operacyjny II.1: Poprawa stanu czystości powietrza
Cel operacyjny II.2: Poprawa stanu czystości wód
Cel operacyjny II.3: Poprawa stanu czystości gleby
Cel operacyjny II.4: Ochrona lasów
Cel operacyjny II.5: Ochrona przed hałasem

Cel III: Doskonalenie infrastruktury technicznej
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch celów operacyjnych:
Cel operacyjny III.1: Rozbudowa infrastruktury technicznej
Cel operacyjny III.2: Rozbudowa infrastruktury technicznej ochrony środowiska

Cel IV: Rozwój potencjału ludzkiego
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów operacyjnych:
Cel operacyjny IV.1: Rozwój oświaty
Cel operacyjny IV.2: Rozwój kultury
Cel operacyjny IV.3: Rozwój edukacji
Cel operacyjny IV.4: Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców gminy

Dla realizacji wyznaczonych celów operacyjnych określono zadania, wskazujące konkretne
kierunki działań jakie należy podjąć dla uzyskania zaplanowanej zmiany.

W roku 2020, realizując cel I. Rozwój przedsiębiorczości i turystyki, cel operacyjny I.1
Poprawa infrastruktury drogowej i połączeń komunikacyjnych gminy:


rozpoczęto budowę mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi
w Rybarzowicach oraz przebudową ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach;
całkowita wartość inwestycji to 2,5 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej
1,38 mln zł; w omawianym okresie przebudowano ul. Rybarską, kontynuowana jest
budowa mostu;



zakończono inwestycję pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 627039S
ul. Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika”; ogólna wartość inwestycji
to 2,5 mln zł; projekt obejmował budowę odwodnienia drogi, budowę chodnika,
poszerzenie jezdni oraz położenie nowej nakładki asfaltowej;



zakończono realizację projektu „Budowę parkingu w Kalnej”, ogólna wartość
inwestycji 520 tys. zł; wybudowano parking na 18 miejsc postojowych;
16



remontowano drogi gminne, kontynuowano porządkowanie stanu prawnego dróg.

Realizując cel operacyjny I.2 Podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej gminy –
w 2020 roku:


zakończono realizację inwestycji „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku
Żylica etap I” obejmującą również rozbudowę ścieżek rowerowych, doposażono
i rozbudowano place zabaw we wszystkich sołectwach, wybudowano 7,8 km ścieżki
dydaktycznej oraz 8 kładek nad Żylicą o łącznej wartości 18,8 mln zł;



zakończono również realizację projektu „Zagospodarowanie terenów przyległych do
potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej etap II” - ogólna wartość
inwestycji to 5,3 mln zł; w ramach projektu wybudowano ośrodek edukacji
ekologicznej w Buczkowicach, gdzie swoją siedzibę będzie miała również biblioteka
gminna; w ramach tego etapu wybudowana została ścieżka dydaktyczna po
przeciwległej stronie Żylicy o łącznej długości 1,3 km, uporządkowano teren
pomiędzy ścieżką a brzegiem Żylicy oraz oczyszczono koryto potoku ze śmieci
i roślin inwazyjnych.

Cel operacyjny I.3 Rozwój przedsiębiorczości był w 2020 r. realizowany poprzez
obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego gminy wydzielające obszary dla
terenów inwestycyjnych.

Cel II to Poprawa jakości środowiska naturalnego, a wyznaczony cel operacyjny II.1
Poprawa stanu czystości powietrza. W 2020 r.:


kontynuowano realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie
Buczkowice” etap III; w ramach programu podpisano 103 umowy z mieszkańcami na
wymianę pieców w latach 2020/2021; w 2020 r. zostało wymienionych 73 szt. starych
źródeł ciepła na kondensacyjne gazowe;



realizowano nowy program „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków
mieszkalnych w Gminie Buczkowice” - ogólna wartość projektu wynosi 6,5 mln zł,
w tym dofinansowanie w ramach RPO WSL - 6,2 mln zł; w 2020 r. podpisano 285
umów z mieszkańcami na wykonanie - w latach 2020/2021- instalacji fotowoltaicznych
i kolektorów słonecznych, zaś fizycznie w przedmiotowym roku wykonano ich 200.

Cel operacyjny II.2 Poprawa stanu czystości wód był w 2020 r. realizowany był poprzez
starania gminy Buczkowice o pozyskanie środków finansowych na dalszą rozbudowę sieci
wodociągowej. Niestety w obliczy panującej pandemii COVID-19, nie udało się pozyskać
środków zewnętrznych na ten cel.
Cel operacyjny II.5 Ochrona przed hałasem był realizowany poprzez modernizację dróg.
W ten cel operacyjny wpisało się również zadanie wymiany okien w Szkole Podstawowej
w Rybarzowicach.
Cel III Doskonalenie infrastruktury technicznej realizowano poprzez cel operacyjny III.1
Rozbudowa infrastruktury technicznej. I tak w 2020 r.:
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zawarto umowę z powiatem bielskim w sprawie współfinansowania zadania „Remont
ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach do Szczyrku” - całkowity koszt zadania to
2,3 mln zł, udział gminy Buczkowice to kwota 0,57 mln zł,



trwały prace w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej na budowę chodnika
wzdłuż drogi na odcinku od granicy z Meszną do ronda przy obwodnicy Buczkowic, za
kwotę 153,7 tys. zł,



rozbudowywano sieć gazową na potrzeby nowopowstałych budynków,



modernizowano i rozbudowano oświetlenie uliczne o wartości 63.820 zł,



zwiększono dostępność i przepustowość sieci telekomunikacyjnych dla mieszkańców.

Cel operacyjny III.2 Rozbudowa infrastruktury technicznej ochrony środowiska był
w 2020 r. osiągnięty poprzez:


edukację ekologiczną,



odebranie 217,5 t wyrobów zawierających azbest,



działania Gminnej Spółki Wodnej w zakresie bieżących zadań z zakresu melioracji,



zlecenie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanego do
utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Cel IV Rozwój potencjału ludzkiego realizowano przez cel operacyjny IV.1 Rozwój oświaty.
W 2020 r.:


opracowano dokumentację techniczną na budowę sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kalnej z powiązaniem funkcjonalnym z istniejącym budynkiem szkoły
wraz z adaptacją budynku "domu nauczyciela" do potrzeb dydaktycznych - wartość
umowy to 107 tys. zł,



zrealizowano zadanie „Wymiana okien w Szkole w Rybarzowicach”, w ramach
którego wymieniono 440 m2 okien oraz założono nowe parapety wewnętrzne
i zewnętrzne; ogólna wartość inwestycji to 377 tys. zł,



zmodernizowano kotłownię w Szkole Podstawowej w Buczkowicach, w ramach
zadania wymieniono piec w budynku szkoły, ogólna wartość zadania to 91 tys. zł,



w związku z panującą w 2020 r. pandemią COV-19 zakupiono dla wszystkich szkół
w gminie laptopy do nauki zdalnej w ilości 43 sztuk za kwotę 122,8 tys. zł,



wykonano niezbędne remonty szkół i przedszkoli,



doposażono istniejące pracownie przedmiotowe w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
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Cel operacyjny IV.2 Rozwój kultury został w 2020 r. zrealizowany poprzez działania
Gminnego Ośrodka Kultury oraz coroczne powiększanie księgozbiorów Gminnej Biblioteki
Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach wraz z filiami.
Cel operacyjny IV.3 Rozwój Edukacji to realizacja programów edukacyjnych dostosowanych
do potrzeb odbiorców. Programy te realizowano dzięki pozyskanym środkom unijnym
w szkołach, w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury czy też Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz współpracując z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
Cel operacyjny IV.4 Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców gminy był w 2020 r.
realizowany w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury, który organizował i wspierał
różnorodne formy aktywności fizycznej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców – jednak ze
względu na panującą pandemię COV-19 w sposób ograniczony. W minionym roku
rozbudowano istniejące siłownie zewnętrzne, zaś na boiskach sportowych – urządzonych
w każdej miejscowości – działają kluby sportowe dotowane przez gminę.
Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż wszystkie cele założone w Strategii rozwoju
Gminy Buczkowice były w 2020 r. realizowane.
Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
Kolejnym obowiązującym dokumentem strategicznym i planistycznym gminy jest Program
Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice, przyjęty uchwałą nr XXIX/227/17 Rady Gminy
Buczkowice z dnia 31 maja 2017 r. Został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, przy współfinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej.
Program znajduje się w wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego na pozycji
37, wpisany do wykazu 5 czerwca 2017 r.
Program rewitalizacji dla Gminy Buczkowice to wieloletni program działań, który został
zaplanowany na lata 2017-2023 w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej oraz
przestrzenno-funkcjonalnej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.
W planie tym są zdiagnozowane najważniejsze potrzeby rewitalizacyjne wynikające
z przeprowadzonych konsultacji społecznych, które pokazują, że obszar gminy Buczkowice
cechuje się występowaniem negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych,
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz są określone kierunki działań mających
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk na terenie gminy Buczkowice.
W programie tym dokonano zestawienia najważniejszych potrzeb rewitalizacyjnych, są to:


zagospodarowanie terenów nad Żylicą,



budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) wzdłuż ścieżki rowerowej nad Żylicą,



modernizacja budynków przedszkoli w Rybarzowicach i Buczkowicach,



termomodernizacja sali gimnastycznej w Godziszce,



remont Domu Ludowego w Rybarzowicach,
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remont Starego Młyna w Rybarzowicach,



likwidacja dzikich wysypisk nad Żylicą i potokiem Bruśnik,



stworzenie patroli policji nad Żylicą w celu zwiększenia bezpieczeństwa,



rozbudowa sieci wodociągowej,



wymiana kotłów węglowych na gazowe,



zwiększenie dostępności w zakresie usług społecznych i zdrowotnych,



intensyfikacja działań edukacyjno-ekologicznych i integracyjnych na terenie gminy,



zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Rybarzowice,



stworzenie miejsca spotkań młodych ludzi,



organizacja warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,



stworzenie Domu Opieki Dziennej dla osób starszych,



remont Ośrodka Zdrowia w Rybarzowicach,



organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży w szkołach,



organizacja zajęć dla osób dorosłych.

Ocena skuteczności działań rewitalizacyjnych, zgodnie z założeniami programu, jest
raportowana raz na 3 lata, dokonywana jest również systematycznie po zakończeniu prac
dotyczących realizacji danego przedsięwzięcia i po rozpoczęciu funkcjonowania danego
obiektu. Przeprowadzenie oceny dokonuje się w oparciu o kluczowe wskaźniki, które związane
są ze spodziewanymi efektami przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Wskaźniki wyjściowe do osiągniecia oraz ich realizacja na 31-12-2020 r. prezentuje poniższa
tabela.
Wartość bazowa
Lp.

1.

Wskaźnik rezultatu

Powierzchnia
obszarów/ siedlisk,
dla których
zatrzymano proces
utraty
bioróżnorodności
biologicznej lub
odtworzono

Wartość bazowa

Jednostka

ha

Rok

Wartość

Rok

Wartość

2015

0

2023

11,2ha

20

Stopień
realizacji
na 31-122020 r.

11,2

i wzbogacono zasoby
przyrody

2.

Powierzchnia
siedlisk wspartych w
zakresie uzyskania
lepszego statusu
ochrony (ha).

ha

2015

0

2023

11,2ha

11,2

3.

Liczba wspartych
form ochrony
przyrody

szt.

2015

0

2023

2 szt.

2

4.

Łączna powierzchnia
zrekultywowanych
gruntów

ha

2015

0

2023

8,79 ha

8,79

5.

Liczba ośrodków
prowadzących
działalność w
zakresie edukacji
ekologicznej
objętych wsparciem

szt.

2015

0

2023

2

2

6.

Długość
wybudowanej sieci
wodociągowej

km

2015

0

2023

30

10,22

7.

Liczba wykonanych
przyłączy
wodociągowych do
budynków

szt.

2015

0

2023

160

174

561
(na
podstawie
przeciętnej
lp. osób na
jedno
mieszkanie)

8.

Liczba dodatkowych
użytkowników
korzystających z
sieci wodociągowej

osoby

2015

0

2023

9.

Ilość
zdemontowanych
kotłów węglowych

szt.

2015

0

2023

200

310

10.

Ilość zaoszczędzonej
energii cieplnej -

2023

248,148
(wartość
z PGN)

W trakcie
realizacji

GJ/rok

2015

21

0

1008

budynki użyteczności
publicznej

11.

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
przedszkolnej

szt.

2015

0

2023

2

2 szt.

12.

Liczba obiektów
dostosowanych do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

szt.

2015

0

2023

4

2 szt.

13.

Liczba
zmodernizowanych
obiektów pełniących
funkcje kulturalne

szt.

2015

0

2023

1

1 szt.

1
(dot. ul.
Bielskiej
w Rybarzo
wicach)

14.

Długość
rozbudowanej drogi

km

2015

0

2023

15.

Długość
wyremontowanej
drogi

km

2015

0

2023

5 km

3,7 km

16.

Liczba nowych
miejsc postojowych

szt.

2015

0

2023

10

28 szt.

17.

Liczba nowych
obiektów małej
architektury

szt.

2015

0

2023

4

4 szt.

18.

Liczba placówek
i szkół
wyposażonych
w sprzęt TIK
technologia
informacyjnokomunikacyjna

szt.

2015

0

2023

1

4

19.

Liczba uczniów
objętych wsparciem
w zakresie rozwijania
kompetencji

osoby

2015

0

2023

64

140

22

1 km

kluczowych
projekcie

20.

Liczba uczniów,
którzy nabyli
kompetencje
kluczowe po
zakończeniu projektu

osoby

2015

0

2023

64

112

21.

Długość
wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej

km

2015

0

2023

4

1,3 km

22.

Liczba wykonanych
przyłączy kanalizacji
sanitarnej do
budynków

szt.

2015

0

2023

100

24 szt.

23.

Liczba dodatkowych
osób korzystających
z sieci kanalizacji
sanitarnej

osoby

2015

0

2023

360

96

24.

Liczba osób
korzystających
z warsztatów

osoby

2015

0

2023

30

30

25.

Liczba nowych zajęć
dodatkowych

Szt.

2015

0

2023

3

6

26.

Ilość usuniętych
wyrobów
zawierających azbest

Mg

2015

0

2023

120

429,4

27.

Liczba seniorów
korzystających z
ośrodka dziennego
pobytu

osoby

2015

0

2023

15

-

28.

Liczba
wyposażonych
obiektów
przystosowanych do
dziennego pobytu
seniorów

szt.

2015

0

2023

1

-

29.

Liczba osób
niepełnosprawnych

osoby

2015

0

2023

15-20

18

23

korzystających z
warsztatów terapii
zajęciowej

30.

Liczba dzieci
korzystających z
badań lekarskich
i uczęszczających na
zajęcia
rehabilitacyjne

osoby

2015

0

2023

31.

Liczba uczestników
warsztatów Eko Deko

szt.

2015

0

2023

20-25

20

32.

Liczba uczestników
zwiedzających
zabytkowy Młyn
w Rybarzowicach

szt.

2015

0

2023

100

-

33.

Liczba
zorganizowanych
spotkań w zakresie
programu
współpracy
międzypokoleniowej

szt.

2015

0

2023

3

3

34.

Liczba uczestników
spotkań w zakresie
programu
współpracy
międzypokoleniowej

osoby

2015

0

2023

25

50

35.

Liczba osób
uczestniczących
w spektaklach,
przeglądach,
konkursach w
zakresie
przeciwdziałania
narkomanii

osoby

2015

0

2023

50

300

791

24

(dane
statystyczn
e BDL
GUS)

290

ŁAD PRZESTRZENNY
Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie gminy Buczkowice obowiązywały następujące akty
prawne dotyczące ładu przestrzennego:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Buczkowice (uchwała Rady Gminy Nr III/19/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.).
2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Buczkowice (uchwała Rady Gminy Nr XI/91/19 z dnia 10 października 2019 r.).
3. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Buczkowice w Gminie
Buczkowice (uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/272/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 29.12.2017 r. poz. 7424) wraz
z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 1.02.2018 r. (Dz. U.
Woj. Śl. z dnia 6.02.2018 r. poz. 845).
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Buczkowice
w obszarze przy ul. Bielskiej (uchwała Rady Gminy Nr XLV/324/18 z dnia 29
sierpnia 2018 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 3.09.2018 r. poz. 5316).
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Buczkowice
w terenach rezerwowanych pod zachodni odcinek drogi obwodowej (uchwała Rady
Gminy Nr XIV/115/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 3 lutego 2020 r. poz. 1016).
6. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego sołectwa Godziszka (uchwała
Rady Gminy Nr XX/155/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4529 dnia 8 września 2016 r.).
7. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kalna (uchwała Rady
Gminy Nr XX/156/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4530 z dnia 8 września 2016 r.).
8. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Rybarzowice (uchwała
Rady Gminy Nr XXXIV/226/13 z dnia 27 listopada opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Śl. poz. 7333 z dnia 9 grudnia 2013 r.).
9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rybarzowice
w terenach U.15, U.16 i U.17 (uchwała Rady Gminy Nr XII/130/16 z dnia
27.04.2016 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10.05.2016 r. poz. 2603).
Stopień pokrycia planami miejscowymi w gminie Buczkowice wynosi 100% powierzchni.
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ZASOBY MATERIALNE GMINY
W mieszkaniowym zasobie gminy Buczkowice znajduje się 9 mieszkań:


w Kalnej przy ul. Szkolnej 116 - 3 lokale mieszkalne, w tym 1 lokal mieszkalny
przekazany w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Kalnej z przeznaczeniem na
prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz oddziału specjalnego,



w Rybarzowicach przy ul. Rolniczej 656 – 2 lokale mieszkalne,



w Buczkowicach przy ul. Lipowskiej 270 – 3 lokale mieszkalne,



w Buczkowicach przy ul. Szkolnej 2 – 1 lokal mieszkalny.

Wszystkie lokale są wynajęte, (za wyjątkiem jednego, który ze względu na zły stan
techniczny jest niezamieszkały), a umowy najmu lokali zawarte są na czas nieokreślony.
Gmina nie posiada w swoim zasobie lokali socjalnych i zamiennych.
Na dzisiaj nie został złożony żaden wniosek o wykup wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
Corocznie w gminnym zasobie mieszkaniowym prowadzone są bieżące remonty oraz
przeglądy techniczne obiektów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawki czynszu netto/m2/miesięcznie wynoszą:
1) Kalna ul. Szkolna 116 - 3,45 zł;
2) Rybarzowice ul. Rolnicza 656 – 3,45 zł;
3) Buczkowice ul. Lipowska 270 – 2,10 zł;
4) Buczkowice ul. Szkolna 2 – 2,82 zł.
Roczne wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych to 13.329,56 zł. Najemcy lokali ponoszą
dodatkowo opłaty za media.
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Buczkowice.
Gmina Buczkowice na dzień 31.12.2020 r. była we władaniu nieruchomości o łącznej
powierzchni – 35,48 ha.
Jednocześnie gmina przekazała nieruchomości w trwały zarząd następującym podmiotom:
1) Centrum Usług Wspólnych, 43-374 Buczkowice, ul. Szkolna 2;
2) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach ul. Szkolna 2;
3) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach ul. Beskidzka 108;
4) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Godziszce, ul. Beskidzka 29;
5) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej ul. Widokowa 59;
6) Publiczne Przedszkole w Buczkowicach ul. Bielska 12;
7) Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach ul. Przedszkolna 4.
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Dochód z tytułu dzierżawy oraz najmu lokali użytkowych za 2020 r. to kwota 121.359,75 zł.
Dochód z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 9.100 zł.
W 2020 r. nastąpiło jedno zbycie i jedna zamiana nieruchomości stanowiących własność
gminy Buczkowice. Gmina Buczkowice nabyła na własność w 2020 r. nieruchomości
o powierzchni 0,6352 ha.
W gminnej ewidencji zabytków znajduje się – wpisany do rejestru zabytków pod nr A-527 –
budynek mieszkalny z młynem wodnym, zbudowany w 1866 r., murowany z cegły, w części
mieszkalnej jednopiętrowy, w części młyna parterowy z poddaszem użytkowym. Obiekt jest
własnością osób fizycznych.
Dodatkowo w Rejestrze Zabytków Ruchomych Województwa Śląskiego znajdują się:
kamienny krzyż męki Pańskiej zlokalizowany przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem
Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach, ufundowany w 1896 r. z ofiar robotników. Jest
on wpisany do przedmiotowego rejestru pod numerem B/177/10.
Drugim zabytkiem ruchomym jest figura Św. Antoniego z dzieciątkiem usytuowana w
prezbiterium kościoła parafialnego w Kalnej wpisana do tegoż rejestru pod nr B/157/10.
Ponadto w każdej miejscowości gminy objęte są ochroną konserwatorską budynki w liczbie:
86 szt. w Rybarzowicach, 186 szt. w Buczkowicach, 11 szt. w Godziszce i 7 szt. w Kalnej.
Zasady ich ochrony określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
obowiązujące w każdym sołectwie.
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INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
Realizacja zadań z zakresu transportu zbiorowego.
Za organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej odpowiada Beskidzki
Związek Powiatowo-Gminny. Zaświadczenie na wykonywanie powiatowo-gminnych
przewozów zostało wydane PKS w Bielsku-Białej S.A.
Na terenie gminy Buczkowice funkcjonują również prywatni przewoźnicy obsługujący sieć
komunikacyjną na zasadach komercyjnych.
Gmina Buczkowice jest współzałożycielem Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego. Na
mocy uchwały nr I/5/24/2017 Walnego Zgromadzenia Beskidzkiego Związku PowiatowoGminnego z dnia 10 listopada 2017 r. został przyjęty „Plan zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego”.
Założone w planie kierunki rozwoju transportu zbiorowego dotyczą rozwiązań innowacyjnych
polegających na usprawnieniu przewozu autobusami oraz utworzeniu infrastruktury dla
rowerzystów. Pod względem ekologicznym i społecznym do innowacji zaliczymy:
inwestowanie w energooszczędne środki transportu, działania promujące zrównoważoną
mobilność ludności i publiczny transport rowerowy.
Innowacyjnym podejściem w kwestii finansowej jest realizacja inwestycji w formie
partnerstwa publiczno-prywatnego. Innowacyjność zdefiniowano również przez ocenę
sposobu i skali wykorzystania funduszy europejskich w finansowaniu transportu publicznego.
Kolejną uzasadnioną innowacją jest wprowadzenie Inteligentnego Systemu Transportowego,
który sprzyja poprawie ochrony życia uczestników ruchu, zwiększeniu efektywności systemu
transportowego oraz ochronie zasobów środowiska naturalnego.
Niezwykle ważne w organizacji sprawnie funkcjonującego transportu zbiorowego są: stan
infrastruktury drogowej oraz organizacja ruchu drogowego.
Na terenie gminy Buczkowice znajdują się 22 przystanki, z czego 3 stanowią własność gminy
Buczkowice, pozostałe 19 pozostają w zarządzie gminy Buczkowice.
Sieć drogowa znajdująca się na terenie gminy Buczkowice liczy 123,15 km dróg. Są to drogi:


gminne – 100,3 km,



powiatowe – 12,8 km,



wojewódzkie – 6,7 km,



krajowe (droga ekspresowa S 1) – 3,3 km.
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ŚRODOWISKO
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Uchwałą Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 października 2015 r. Nr XI/79/15, został przyjęty
strategiczny dokument pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Buczkowice”.
Przedmiotowy dokument wyznacza kierunki dla gminy Buczkowice w zakresie zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji
gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł
energii.
Przyjęty dokument zawiera:
 nakreślenie ogólnej strategii gospodarowania niskoemisyjnego w gminie Buczkowice;
 cele strategiczne i szczegółowe;
 charakterystykę stanu obecnego pod względem zapotrzebowania gminy na energię
elektryczną, cieplną i paliwa gazowe;
 identyfikację obszarów problemowych związanych z potrzebami energetycznymi i stanem
środowiska naturalnego;
 opis aspektów organizacyjnych i finansowych samorządu lokalnego;
 wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla;
 działania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem;
 długoterminową strategię, cele i zobowiązania;
 wyznaczenie działań krótko i średnioterminowych;
 analizę ryzyka uwzględniającą zagrożenia technologiczne, finansowe i organizacyjne
wpływające na realizację zadań.
Długoterminowa strategia gminy Buczkowice w zakresie poprawy efektywności energetycznej
opiera się na osiągnięciu następujących rezultatów:
 jak największej liczby budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych) poddanych
termomodernizacji;
 maksymalnego wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii;
 maksymalnego ograniczenia ilości indywidualnych źródeł ciepła bazujących na
niskosprawnych jednostkach wykorzystujących paliwa stałe (węglowe);
 modernizacji systemu oświetlenia ulicznego, w tym wykorzystującego odnawialne źródła
energii;
 modernizacji dróg gminnych;
 budowania postaw prosumenckich wśród mieszkańców;
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 zwiększania odsetka mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej oraz
z rowerów;
 neutralnego wpływu jednostek gminnych na emisję gazów cieplarnianych;
 wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Buczkowice” sfinansowany został w całości
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

Program ochrony środowiska
Rada Gminy Buczkowice uchwałą Nr XXXV/265/17 z dnia 29 listopada 2017 r. przyjęła nowy
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Buczkowice na lata 2017-2021 z perspektywą do
roku 2024”.
Uchwalony dokument umożliwia realizację przez gminę Buczkowice polityki ochrony
środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych
i programowych.
Realizacja postanowień przyjętego dokumentu powinna doprowadzić do poprawy stanu
środowiska naturalnego oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed
degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawa.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Buczkowice na lata 2017-2021 z perspektywą do
roku 2024” sfinansowany został w 80% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dzięki realizowaniu przez gminę Buczkowice w 2020 r. opisanych wcześniej zadań
dotyczących ochrony środowiska osiągnięto następujące rezultaty zapisane w Programie
Ochrony Środowiska:
◦ poprawa kondycji środowiska naturalnego, a w szczególności wód powierzchniowych
i podziemnych;
◦ ograniczenie zanieczyszczeń gleb;
◦ obniżenie poziomów substancji zanieczyszczających w powietrzu;
◦ obniżenie poziomu hałasu przenikającego do środowiska;
◦ poprawa bezpieczeństwa powodziowego;
◦ podniesienie świadomości ekologicznej społeczności;
◦ wzrost atrakcyjności gminy.
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POLITYKA SPOŁECZNA
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Uchwałą Nr VIII/67/19 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 czerwca 2019 r. uchwalono
Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Buczkowice na lata 2019
– 2024. Strategia zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej,
współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą
społeczną na terenie gminy Buczkowice oraz instytucjami działającymi w obszarze polityki
społecznej jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo. Stanowi podstawę do podejmowania
działań mających na celu wywołanie pozytywnej zmiany w społeczności lokalnej gminy
Buczkowice. Strategia jest koncepcją systemowego działania poprzez sformułowanie
długookresowych celów, określenie posiadanych zasobów oraz środków niezbędnych do jej
realizacji. Swoistym celem strategii jest rozwiązywanie ważnych dla gminy Buczkowice
problemów społecznych.
Misja samorządu sformułowana w przedmiotowej strategii jest następująca: gmina
Buczkowice zapewnia mieszkańcom równe szanse rozwoju, realizuje idee społeczeństwa
obywatelskiego i promuje aktywizację społeczną. Podejmowane są działania zmierzające
do maksymalnego usprawnienia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców gminy
Buczkowice zagrożonych marginalizacją poprzez wykorzystywanie aktywności ludzkiej
oraz zasobów gminy i powiatu.
Strategia jest realizowana poprzez określenie celów strategicznych dla poszczególnych
problemów społecznych tj. ograniczenie bezrobocia, wsparcie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną
dzieci mającą zapewnić prawidłowe warunki rozwoju, tworzenie warunków umożliwiających
osobom niepełnosprawnym godne uczestnictwo w życiu społecznym, tworzenie warunków
umożliwiającym osobom długotrwale i ciężko chorym godne funkcjonowanie i akceptację
swojej choroby, działania minimalizujące i eliminujące skutki różnorodnych problemów
społecznych prowadzących do ubożenia mieszkańców gminy.
Z diagnozy problemów społecznych w gminie Buczkowice wynikało, że wśród rodzin
korzystających ze wsparcia pomocy społecznej są rodziny wieloproblemowe, to znaczy takie,
w których występuje więcej niż jedna dysfunkcja.
CELEM GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
NA LATA 2019 – 2024 jest ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY BUCZKOWICE
WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH OSOBISTEMU ROZWOJOWI ORAZ DĄŻENIE DO
POPRAWY STANDARDU ŻYCIA POPRZEZ WZROST PRODUKTYWNEGO
ZATRUDNIENIA I ELIMINACJI NEGATYWNYCH ZJAWISK PATOLOGII, FORM
DYSKRYMINACJI A TAKŻE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO.
CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI SĄ: ZMNIEJSZENIE NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW
BEZROBOCIA DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH TĄ DYSFUNKCJĄ,
SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO RODZINY – WZMOCNIENIE RODZINY
STANOWIĄCEJ NAJWAŻNIEJSZĄ GRUPĘ OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA
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OSOBY/OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, OBJĘCIE SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ
I POMOCĄ DZIECI, KTÓRE ŻYJĄ W RODZINACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ Z POWODU UBÓSTWA, BEZROBOCIA, BEZRADNOŚCI,
I RODZINACH NIEWYDOLNYCH WYCHOWAWCZO, WSPIERANIE SYSTEMU
WSPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM
ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN. WSPIERANIE SYSTEMU WSPARCIA
SPOŁECZNEGO DLA OSÓB DŁUGOTRWALE CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN.
PODEJMOWANE DZIAŁANIA:
1. Podejmowano działania mające na celu aktywizację zawodową bezrobotnych poprzez
sprawne poruszanie się na rynku pracy oraz organizowanie z udziałem osób
bezrobotnych prac interwencyjnych. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej
w Bielsku-Białej celem podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne i długotrwale
bezrobotne.
2. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu – pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów terapii
i pobytu na wyjazdowych sesjach terapeutycznych.
3. Udzielano rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Prowadzono procedurę „Niebieskiej karty”.
4. Udzielano specjalistycznego wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą
domową.
5. Wspierano grupy osób niepełnosprawnych oraz ich rodziny, zwiększono dostępność
udziału osób niepełnosprawnych w różnych programach mających na celu usprawnienie
funkcjonowania tych osób. Zwiększono dostępność usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych, asystentury osób niepełnosprawnych, mających
na celu nie tylko wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków, ale dających
szansę na wyście z domu i aktywność kulturalno-społeczną.
6. Rozwinięto na szeroką skalę pomoc psychologiczną dla osób i rodzin z problemami
wychowawczymi oraz dla osób chcących podnieść swoje - jako rodzica, kompetencje
wychowawcze. Rodzinom z trudnościami wychowawczymi zaoferowano wsparcie
asystenta rodziny.
7. Prowadzono szeroki wachlarz zajęć dla dzieci wymagających wsparcia
psychologicznego: realizowano zajęcia socjoterapeutyczne, prowadzono trening
kompetencji społecznych, trening technik mnemonicznych, realizowano również
długofalowe wsparcie psychologiczne indywidualne.
Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polega na systematycznej ocenie
realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian
społecznych, które mogą pojawić się w wyniku np.: zmian regulacji prawnych.
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Ewaluacja była działalnością normatywną, gdyż wykorzystując istniejące normy mogła
wprowadzać nowe procedury i zmiany. Była działalnością instrumentalną, gdyż jej
podstawowym celem było dostarczanie podmiotom polityki społecznej praktycznej wiedzy
potrzebnej w podejmowaniu decyzji.
Wdrażanie Strategii monitorowane jest na bieżąco przez realizatorów merytorycznych
poszczególnych zadań, natomiast ocena stopnia realizacji i osiągniętych celów jest
dokonywana corocznie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020
Drugim istotnym programem w realizacji gminnej polityki społecznej był Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na
rok 2020, przyjęty uchwałą Nr XIII/113/19 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zawiera on realizację zadań własnych gminy wynikających z ustaw:


z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,



z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pierwotnie na realizację programu przeznaczono kwotę: 186.000,00 zł, z czego:


14.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii (Dział 851 – Ochrona Zdrowia – rozdział
85153 – Zwalczanie narkomanii),



172.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (Dział 851 – Ochrona Zdrowia –
rozdział 85153 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są ukierunkowane na
profilaktykę dotyczącą zarówno alkoholu jak i narkomanii. W trakcie realizacji program został
trzykrotnie zmieniony.
Z uwagi na obowiązujący w 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii
w związku z wirusem SARS-CoV-2, znaczna część działań realizowanych w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii została wstrzymana lub ograniczona. Dotyczyło to przede
wszystkim działań realizowanych w środowisku szkolnym (w związku z zamknięciem szkół i
nauczaniem zdalnym). Spowodowało to powstanie oszczędności w ramach GPPiRPAoPN.
Ograniczona została również liczba posiedzeń Komisji, jednak nie wpłynęło to negatywnie na
realizację programu. W miarę potrzeb członkowie Komisji konsultowali się przy pomocy
środków zdalnego przekazu.
Do zadań Komisji, należy w szczególności inicjowanie działań z zakresu rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu. Jest ona
również uprawniona do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
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lecznictwa odwykowego. W toku tych działań ma ona prawo do skierowania osób, które
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie
zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badanie przez biegłego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
W 2020 roku wpłynęło 12 wniosków dotyczących wszczęcia procedury w stosunku do osób
nadużywających alkoholu, (o 7 mniej niż w roku poprzednim). 8 osób zostało skierowanych na
badania do biegłego sądowego, ( w roku poprzednim 14), w celu przeprowadzenia badań
i sporządzenia na tej podstawie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (zgłosiły się na
badanie 4 osoby, w 3 przypadkach stwierdzono występowanie zespołu uzależnienia od
alkoholu). Osoby, u których stwierdzono występowanie zespołu uzależnienia od alkoholu
zostały zobowiązane do podjęcia, określonych w opinii biegłych, działań. Realizacja tych
działań jest monitorowana przez Komisję.
Skierowano 4 wnioski do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia.
W roku 2020, zgodnie z dotychczasową praktyką, współpracowano z Ośrodkiem
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (dawniej Izba Wytrzeźwień)
w zakresie wymiany informacji na temat problemów alkoholowych występujących w gminie.
W trakcie 2020 r. przebywało w ośrodku ogółem 48 (w roku poprzednim - 85) osób z terenu
gminy Buczkowice – w tym:
4 kobiety,
44 mężczyzn.
Kolejnym zadaniem wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, jakie realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Buczkowicach, jest wydawanie postanowień w sprawie wniosków o wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
W roku 2020 odbyły się 4 posiedzenia Komisji (ograniczenie liczby posiedzeń wynikało
z obowiązującego stanu epidemii), która realizowała zadania opisane powyżej.
Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem w związku z wystąpieniem epidemii. Wiele działań
założonych w programie zostało zrealizowanych w mniejszym zakresie. Mocno ograniczone
zostały zajęcia profilaktyczno-wychowawcze realizowane w szkołach i pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach.
Uczniowie przez znaczną część II semestru roku szkolnego 2019/2020 oraz I semestru
bieżącego roku szkolnego przebywali poza placówkami oświatowymi. Komisja przez swoich
przedstawicieli w szkołach cały czas utrzymywała kontakt z tymi placówkami, monitorując
sytuację i podejmując (gdy tylko było to możliwe) działania w ograniczonym zakresie.
Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniu w wysokości: 200 zł
brutto – Przewodniczący Komisji, pozostali członkowie – 100 zł brutto. Koszt jednego
posiedzenia Komisji wynosi 1.300 zł.
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W roku 2020 punkt konsultacyjno-informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym działał
przez 23 tygodnie - ze względu na panującą pandemię COV-19. Dyżury odbywały się raz
w tygodniu. W punkcie pracują dwie osoby, obie są członkami Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach punktu wysłano 24 wezwania do osób objętych procedurą dotyczącą wyjaśnienia
okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu (w odniesieniu do 12 osób), z czego
stawiło się 5 osób. Łącznie udzielono około 20 porad (uwzględniając członków rodzin osób
nadużywających alkoholu) odnośnie wyjaśnienia mechanizmów dotyczących choroby
alkoholowej oraz możliwości jej leczenia, 4 osobom pomagano w sporządzeniu wniosków,
pozwów sądowych (np. pozwy z zakresu prawa rodzinnego) i innych pism procesowych lub
urzędowych.
Realizując zapisy programu, nawiązano współpracę w zakresie zakupu usług
ponadstandardowych dotyczących leczenia uzależnień oraz pokrywania kosztów terapii
podczas wyjazdowych sesji terapeutycznych (z Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszówka
i Śląską Fundacją Błękitny Krzyż) i wsparcia tych placówek w ramach ich ponadstandardowej
działalności wobec mieszkańców gminy. W roku 2020 w ww. placówkach 39 osób z terenu
naszej gminy realizowało terapię odwykową (dotyczy osób uzależnionych oraz
współuzależnionych).
Pokrywano również koszty pobytu naszych mieszkańców podczas wyjazdowych sesji
terapeutycznych. Działania te mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Są one skierowane
do osób, które mają ograniczone możliwości poniesienia tych kosztów we własnym zakresie.
W ramach programu, we współpracy z GOPS na terenie poszczególnych miejscowości są
organizowane i dofinansowywane imprezy mikołajkowe. Opisane imprezy w roku 2020 zostały
zorganizowane we współpracy ze szkołami i miały wewnętrzny charakter.
Podsumowanie „Mikołajek” w roku 2020:
Wskazanie podmiotu współpracującego
Lp. Miejscowość
przy organizacji „Mikołajek”

Kwota na
organizacje
imprezy (w zł)

Kwota
wykorzystana
(w zł)

Buczkowice

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Buczkowicach

1700,00

1690,02

2

Godziszka

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Godziszce

1500,00

1493,52

3

Kalna

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki
w Kalnej

1200,00

1200,00

1
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4

Szkoła Podstawowa
im. Bolesława Chrobrego
w Rybarzowicach

Rybarzowice

5

Razem

1600,00

1549,71

6.000,00

5.933,25

W trakcie roku 2020 w szkołach były realizowane zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.
Łącznie w szkołach zrealizowano 362 godzin z 663 zaplanowanych zajęć profilaktycznowychowawczych. Podział godzin na dane placówki został opracowany w programie na
podstawie ilości uczniów w poszczególnych szkołach i przedstawiał się następująco:
Rozdział
Lp.

1.

Wskazanie szkoły

Godziny
przeznaczone
do realizacji

Godziny
zrealizowane

Koszty godzin
zrealizowanych

223

133,50

3337,50

30

750,00

67,50

1687,50

131

3275,00

362

9.050,00

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Buczkowicach

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
2. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Godziszce

165

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki
w Kalnej

110

3.

Szkoła Podstawowa im. Bolesława
Chrobrego w Rybarzowicach

165

4.
5.

Razem

663

Łącznie zawarto 53 umowy cywilno-prawne z nauczycielami.
Programy realizacji zajęć są spójne
wychowawczo-profilaktycznymi).

z GPPiRPAoPN

oraz

szkolnymi programami

Opisane zajęcia mają rozmaite formy i sposoby realizacji. Są zajęcia ukierunkowane na rozwój
różnego rodzaju zainteresowań, np. teatralne, sportowe czy wycieczki. Część zajęć zawiera
przekazywanie treści profilaktycznych lub dotyczących wzbogacenia wiedzy z zakresu
zagrożeń wynikających z różnego rodzaju uzależnień. Część zajęć dotyczy pomocy w nauce
z konkretnych przedmiotów – ta forma jest uzasadniana faktem, iż po pierwsze dotyczy ona
dzieci przede wszystkim z rodzin borykających się z różnego rodzaju problemami natury
psychospołecznej (gorzej się uczą, bo nie mają wsparcia w rodzinie), po drugie, problemy
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w szkole mogą powodować skłonność do zachowań ryzykownych. W roku 2020 zajęcia były
realizowane z zachowaniem zasad określonych stosownymi przepisami i reżimu sanitarnego.
Stawka godzinowa za realizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych
w szkołach wynosi 25 zł brutto za godzinę.
Za prawidłową realizację zajęć w poszczególnych szkołach odpowiada dyrektor danej
placówki – jest on również zobowiązany do przestrzegania zgodności warunków realizacji
zajęć z wymogami zawartymi w innych przepisach (dotyczy to m.in. przepisów sanitarnych
i obowiązków zgłaszania prowadzenia zajęć właściwym organom).
Opisane zajęcia stanowią działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, która jest
ukierunkowana na całe populacje, to jest działania profilaktyczne adresowane do całych grup
(populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów
związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych.
Drugi rodzaj działań realizowanych w szkole, to prowadzona we współpracy z policją akcja
skierowana do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych „Bezpiecznie to znaczy jak?”.
Opisana akcja ma za zadanie nauczenie dzieci bezpiecznych zachowań (m.in.: „nie rozmawiaj
z nieznajomymi”, „nie baw się zapałkami”, prawidłowo poruszaj się na drodze). Zostają
zakupione książeczki, organizowane jest spotkanie z funkcjonariuszami policji z Komisariatu
Policji w Szczyrku (dzielnicowi), którzy omawiają poruszone w książeczkach kwestie.
Niestety w roku 2020 nie udało się, w przeciwieństwie do lat poprzednich, zorganizować
konkursu plastycznego i podsumowania realizacji akcji.
We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach realizowane są działania
stanowiące uzupełnienie oferty profilaktycznej gminy Buczkowice dla dzieci i młodzieży. Są
one też nastawione na rozwijanie zainteresowań, przy czym w części te zajęcia są realizowane
na szczeblu gminnym (poza środowiskiem szkolnym) i w dni wolne od nauki.
Podobnie jak działania prowadzone w szkołach, te realizowane pod patronatem Gminnego
Ośrodka Kultury również uległy ograniczeniu z uwagi na pandemię w związku z wirusem
SARS-CoV-2.
Pierwszym rodzajem zajęć, jakie prowadzi Gminny Ośrodek Kultury są zajęcia profilaktycznowychowawcze prowadzone w szczególności w formie świetlicy środowiskowej oraz zajęć
sportowych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy.
Realizowano następujące rodzaje zajęć profilaktyczno-wychowawczych:


świetlica środowiskowa w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach:
zajęcia plastyczne, ceramiczne i taneczne,



świetlica środowiskowa – zajęcia teatralne, które odbywają się w Sokolni,



zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zajęcia są
realizowane na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Buczkowicach oraz na innych obiektach sportowych.
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Stawka godzinowa za realizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych pod
patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach wynosi 25 zł brutto za godzinę.
W związku z pandemią nie zrealizowano wszystkich godzin, jakie zostały zabezpieczone
w programie. Część środków przeznaczonych na zajęcia przesunięto na inne działania Ośrodka.
Drugi rodzaj działań prowadzonych pod patronatem GOK to organizacja imprez
profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. W dniu 19 września został
zorganizowany –kolejny raz- Rodzinny Rajd Rowerowy. Zorganizowano warsztaty taneczne
oraz konkurs „Bożonarodzeniowy”.
Na potrzeby realizacji działań prowadzonych pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury
zawarto łącznie 14 umów, w tym 6 z osobami fizycznymi.
W ramach realizacji programu zlecana jest podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, które są realizowane w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Opisane zadania mają na celu przekazywanie treści profilaktycznych. Są tutaj prowadzone
pogadanki, spotkania ze znanymi w naszym środowisku sportowcami, podczas których
promuje się sportowy i zdrowy styl życia. W ramach tych zadań kładzie się nacisk na
kształtowanie i rozwój prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz wdrażanie
do konstruktywnego spędzania czasu wolnego.
W roku 2020 przeprowadzono jeden konkurs dotyczący omawianego punktu, w ramach
którego udzielono 4 dotacje, zgodnie z poniższa tabelą.
Lp.

1

Nazwa podmiotu
otrzymującego dotację

Nazwa zadania

Towarzystwo Społeczno„Środowiskowy program
Kulturalne „Zagroda” profilaktyczno-wychowawczy
w Buczkowicach
Siatkówka 2020.”

Rodzaj
wsparcia

Kwota przyznanej
dotacji (w zł)

Powierzenie
realizacji
zadania.

15000,00

2

Gminny Ludowy Klub
Sportowy „Sokół”
Buczkowice

„Pozalekcyjne zajęcia
sportowe – W zdrowym ciele
zdrowy duch – edycja 2020.”

Wsparcie
realizacji
zadania.

9300,00

3

Klub Sportowy „Iskra”
Rybarzowice

„Pozalekcyjne zajęcia
sportowe – edycja 2020.”

Wsparcie
realizacji
zadania.

7600,00

4

Ludowy Zespół
Sportowy „Beskid”
Godziszka

„Piłka nożna – pozalekcyjne
zajęcia sportowe – edycja
2020.”

Wsparcie
realizacji
zadania.

9100,00

Razem

41.000,00
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Oprócz zadań, o których mowa była powyżej, w roku 2020 – z powodu ograniczeń
wynikającymi z wprowadzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
przeprowadzono jeden konkurs, w ramach którego udzielono 2 dotacje, zgodnie z poniższą
tabelą.

Nazwa podmiotu
Lp.
otrzymującego dotację

Nazwa zadania

Rodzaj wsparcia

Kwota przyznanej
dotacji
(w zł)

1

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Śląska Hufiec Beskidzki

„Harcerze” – program
profilaktycznowychowawczy – edycja
2020.”

2

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Rybarzowicach

„Młodzi Strażacy –
program profilaktyczny
– edycja 2020.”
Razem

Powierzenie
realizacji zadania.

2000,00

Wsparcie
4000,00
realizacji zadania.
6000,00

W ramach realizacji programu – w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii – podjęto
w roku 2020 następujące działania:


współpracowano ze szkołami w zakresie realizacji szkolnych programów
profilaktycznych, w tym przeanalizowano wyniki diagnozy przeprowadzonej przez
szkoły w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz
czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych
z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych
substancji psychoaktywnych,



nawiązano współpracę z policją celem zobrazowania zagrożenia narkomanią na terenie
gminy Buczkowice,



zorganizowano realizację w szkołach programów „Spójrz inaczej” i „Przyjaciele
Zippiego”, będących tzw. programami rekomendowanymi (podpisano umowy
z przeszkolonymi w tym zakresie nauczycielami z poszczególnych szkół) –
oddziaływaniami objęto 14 klas szkolnych i 2 grupy zerówki.

Z uwagi na pandemię COVID-19 w roku 2020 nie zrealizowano niektórych z cyklicznych
przedsięwzięć gminnego programu (przeglądu spektakli profilaktycznych, warsztatów dla
uczniów
i prelekcji dla rodziców). W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół wynikającymi
z sytuacji epidemicznej również umowy na realizację programów rekomendowanych zostały
zrealizowane w niewielkim stopniu.
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Realizacja planu finansowego
Na realizację GPPiRPAoPN (po zmianach) w roku 2020 założono kwotę 189.635,80 zł (z czego
na: przeciwdziałanie narkomanii – 14.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi –
175.635,80 zł).
Zrealizowane w roku 2020 zadania zawarte w GPPiRPAoPN – w części dotyczącej
przeciwdziałania alkoholizmowi – można podzielić na cztery grupy:
1) zadania dotyczące niwelowania negatywnych skutków już powstałych problemów
związanych z chorobą alkoholową – punkty od 1 do 6 planu finansowego,
2) działania dotyczące szeroko pojętej profilaktyki – punkty od 7 do 10 planu finansowego,
3) wydatki „organizacyjne” określone w punkcie 11 planu finansowego,
4) koszty dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 określone
w punkcie 12 planu finansowego.
Wykaz nakładów na opisane wyżej grupy wydatków zrealizowanych w ramach programu –
w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi:

Lp.

Określenie grupy wydatków

Kwota zabezpieczona
w zł

Kwota
zrealizowana

Kwota
pozostała

w zł

w zł

1

Grupa I „zadania dotyczące niwelowania
negatywnych skutków już powstałych
problemów związanych z chorobą
alkoholową”

27400,00

12260,00

15140,00

2

Grupa II „działania dotyczące szeroko
pojętej profilaktyki”

125175,00

83315,36

41859,64

3

Grupa III „wydatki organizacyjne”

2825,00

1770,00

1055,00

4

Grupa IV „koszty dotyczące działań
związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19”

20235,80

17466,55

2769,25

5

Razem

175.635,80

114811,91

60823,89

Jak widać większość środków przeznaczono na działania z zakresu szeroko pojętej profilaktyki.
Znaczną część tych działań stanowią kierowane do dzieci i młodzieży propozycje ciekawego
i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Są one również nastawione na rozbudzenie
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zainteresowań uczestników i ukształtowanie w sposób właściwy ich postaw społecznych.
Działania te są podejmowane we współpracy ze szkołami (pozalekcyjne zajęcia profilaktycznowychowawcze realizowane w szkołach) oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach.
W roku 2020 roku duża część tych działań nie została zrealizowana. Wynika to przede
wszystkim z obostrzeń wprowadzonych w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju
stanu epidemii.
Członkowie Komisji w swoich środowiskach pracy na bieżąco monitorowali sytuację
w zakresie prowadzonych oddziaływań profilaktycznych i potrzeb dotyczących podejmowania
określonych działań.
Jeżeli chodzi o realizację zadań zawartych w GPPiRPAoPN – w części dotyczącej
przeciwdziałania narkomanii to:
zabezpieczono kwotę:

14.000,00 zł,

wydano kwotę:

3.206,13 zł,

została kwota:

10.793,87 zł.

Opisane środki w całości zostały przeznaczone na działania dotyczące profilaktyki.
Efekty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Udało się stworzyć szeroką (uwzględniając zaistniałą sytuację) ofertę działań profilaktycznych
skierowanych do dzieci i młodzieży. Oparto się tutaj na rozwijaniu zainteresowań różnego
rodzaju grup i wpisaniu działań profilaktycznych w te kwestie. Są to zarówno zajęcia
realizowane w szkołach, w Gminnym Ośrodku Kultury (przykładowo zajęcia teatralne), jak
i działania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Organizacje te wpisują działania profilaktyczne „w podstawowy zakres merytoryczny” swojej
działalności. W ten sposób możemy dotrzeć do – w szczególności – członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Buczkowice (zadanie realizowane przez OSP
Rybarzowice) oraz harcerzy i osób skupionych w grupach działających przy innych
podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego.
Bardzo ważnym elementem programu jest zaangażowanie podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego w realizację działań w ramach programu, którego dotyczy
sprawozdanie. Z jednej strony opisane podmioty włączając się w te działania, promują kwestie
dotyczące profilaktyki i zmniejszania skutków wynikających z problemów alkoholowych,
z drugiej strony, wzmacniają swoją rolę w życiu społecznym, doskonaląc umiejętności
organizacyjne i nabierając doświadczenia. Ponadto wpisują w realizowaną działalność kwestie
związane z profilaktyką. Taka praktyka też zapewne wpływa na zwiększenie wiedzy
i świadomości ogółu społeczności naszej gminy.
Niestety w roku 2020 ogłoszono tylko dwa konkursy i udzielono 6 dotacji na łączną kwotę
47.000,00 zł. W porozumieniu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
ustalono, iż z uwagi na obostrzenia związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2, części zadań
realizowanych w latach poprzednich nie będą wykonywać w roku 2020. Dotyczyło to przede
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wszystkim: akcji letniej połączonej z przekazywaniem treści profilaktycznych czy tradycyjnych
zadań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, które były realizowane
w okolicy Świąt Bożego Narodzenia.
Program współpracy gminy Buczkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Kolejnym programem realizowanym przez Urząd Gminy Buczkowice jest program współpracy
gminy Buczkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020, który został przyjęty uchwałą Nr XII/102/19
Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2019 r. i nie był w trakcie roku zmieniany.
Projekt programu stanowił przedmiot konsultacji przeprowadzonych z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej. Organizacje pozarządowe nie wniosły do projektu ww. uchwały
żadnych uwag.
Po uchwaleniu budżetu gminy Buczkowice na rok 2020 upubliczniono ogłoszenie o wysokości
środków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego, z rozbiciem na poszczególne rodzaje zadań publicznych.
W trakcie realizacji programu współpracy na rok 2020 zostało zorganizowane jedno spotkanie
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dniu 30 stycznia 2020 r.,
w trakcie którego zostały przekazane podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego informacje dotyczące terminów i zasad konkursów oraz wysokości środków
przeznaczonych na poszczególne zadania. Przez cały ubiegły rok, mimo panującej pandemii,
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły kontaktować się
z pracownikami Urzędu Gminy, odnośnie wsparcia organizacyjnego. W roku 2020 przede
wszystkim dotyczyło to wyjaśniania kwestii organizacyjnych związanych z obowiązującym na
terenie naszego kraju stanem epidemii i związanych z tym różnych problemów.
W ramach realizacji programu współpracy na rok 2020 przeprowadzono konsultacje projektu
programu na rok 2020 - zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Nr XLIX/258/10 Rady
Gminy Buczkowice z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 230, poz.
3350).
Konsultacje ustalono na mocy zarządzenia Wójta Gminy Buczkowice nr 66/20 z dnia
4 listopada 2020 r. W ramach konsultacji projekt programu został zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Buczkowice. Termin do wniesienia opinii do projektu
programu wyznaczono do dnia 19 listopada 2020 r., z podaniem informacji, iż opinie wniesione
po tym terminie nie będą uwzględniane. Nie wniesiono żadnych opinii do projektu programu.
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Najważniejszym elementem opisywanej współpracy jest kwestia zlecania zadań publicznych
gminy Buczkowice do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
wraz z przyznawaniem dotacji.
Zlecanie zadań publicznych odbywało się w trybie otwartych konkursów ofert – zgodnie
z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami).
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert były na stronie internetowej gminy Buczkowice oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
W trakcie roku 2020 przeprowadzono tylko 3 konkursu odnoszące się do trzech rodzajów
zadań, które dotyczyły następujących zakresów:


kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,



upowszechniania kultury fizycznej i sportu,



przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadania te zostały określone w programie współpracy mianem zadań priorytetowych.
Przeprowadzone konkursy dotyczyły:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 konkurs (złożono 3
oferty, przyznano oraz zawarto 3 umowy dotacji na kwotę 40.000 zł),
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 1 konkurs (złożono 9 ofert, przyznano oraz
zawarto 9 umów dotacji na łączną kwotę 145.000 zł),
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 2 konkursy, z czego:


na opracowanie oraz realizację środowiskowego programu profilaktycznowychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii (za wyjątkiem organizowania pozalekcyjnych
zajęć sportowych), organizację wypoczynku letniego wraz z realizacją
programu profilaktyczno-wychowawczego z zakresu rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, organizację imprez
promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, wzmacniających więzi
międzyludzkie i zapobiegających wykluczeniu społecznemu – 1 konkurs
(złożono 2 oferty, przyznano oraz zawarto 2 umowy dotacji na łączną kwotę
6.000,00 zł),



na opracowanie oraz realizację środowiskowego programu profilaktycznowychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii realizowanego w formie pozalekcyjnych zajęć
sportowych – 1 konkurs (złożono 4 oferty, przyznano oraz zawarto 4 umowy
dotacji na łączną kwotę 41.000,00 zł).

Łącznie zawarto 18 umów dotacji na kwotę 232.000,00 zł.
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W roku 2020 nie udzielono dotacji w „trybie małych zleceń”, nie realizowano również zadań
w ramach inicjatywy lokalnej (nie wpłynął żaden wniosek).
Na potrzeby obsługi konkursów na realizację zadań publicznych gminy Buczkowice
przeprowadzono nabór kandydatów do komisji opiniujących składane oferty. Zgłoszono
4 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
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OŚWIATA
W gminie Buczkowice w 2020 r. funkcjonowały następujące przedszkola:
a) Publiczne Przedszkole „BAJKA” w Buczkowicach skupiające dzieci w wieku 3-5 lat,
b) Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach, gdzie funkcjonują grupy przedszkolne dzieci 2,5
– 5-letnich - oddziały przedszkolne dzieci 5 i 6-letnich są zorganizowane również w Szkole
Podstawowej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach,
c) Publiczne Przedszkole w Godziszce, które skupia dzieci w wieku 2,5 - 6 lat i znajduje się
w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godziszce,
d) Punkt Przedszkolny w Kalnej skupiający dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wchodzący w skład
Szkoły Podstawowej im. J. Kukuczki w Kalnej,
e) w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Buczkowicach działają oddziały przedszkolne
skupiające dzieci 6-letnie.
W roku 2020 do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz do punktu przedszkolnego, uczęszczało 461 dzieci w 21 oddziałach.
W 2020 r. do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz punktu przedszkolnego w gminie Buczkowice uczęszczało 18 dzieci
z innych gmin (w 2019 było to 17 dzieci). Natomiast w innych gminach do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 61 dzieci z terenu gminy Buczkowice (15 więcej niż
w roku poprzednim).
W 2020 r. z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Buczkowice do przedszkoli samorządowych
i niepublicznych na terenie innych gmin - gmina Buczkowice poniosła koszt w wysokości
368.571,78 zł, natomiast z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego na terenie gminy Buczkowice, gmina Buczkowice
otrzymała środki finansowe w wysokości 109.120,22 zł.
W roku 2020 struktura szkół nie uległa zmianie i tak w gminie funkcjonowały:


Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Buczkowicach,



Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach,



Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce,



Szkoła Podstawowa im. J. Kukuczki w Kalnej.

W Szkole Podstawowej im. J. Kukuczki w Kalnej nadal funkcjonuje Zespół Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepełnosprawnego.
Do gminnych szkół w roku 2020 (stan wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień
30.09.2020 r.) uczęszczało 980 uczniów (o 18 mniej niż w roku poprzednim) w 51 oddziałach,
(2 oddziały mniej niż w roku 2019).
Prognozy i prowadzone obserwacje demograficzne pozwalają stwierdzić, że gminne szkoły
podstawowe będą zmierzać do ciągów jednooddziałowych. Trzeba zaznaczyć, że w przypadku
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Szkoły Podstawowej w Kalnej mamy do czynienia z położeniem placówki na pograniczu gmin
ościennych (gmina Lipowa i gmina Łodygowice) co powoduje napływ uczniów spoza gminy
Buczkowice.
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w ostatnim roku wzrosła liczba nauczycieli wspomagających
dla uczniów wymagających specjalnych metod pracy.
W 2020 r. było zatrudnionych w gminie Buczkowice 8 nauczycieli wspomagających i mających
pod opieką uczniów wymagającym specjalnych metod pracy i nauki.
W gminnych szkołach i przedszkolach są zatrudnione dwie grupy pracownicze tj. nauczyciele
i pracownicy niepedagogiczni.
Nauczyciele są zgrupowani na 4 stopniach awansu zawodowego jak niżej (stan na 30.09.2020 r.
- System Informacji Oświatowej).
Nauczyciele subwencjonowani (wg etatów)
gmina
Buczkowice
119,82

nauczyciele
bez stopnia

nauczyciele
stażyści

0

7,75

nauczyciele
kontraktowi
11,69

nauczyciele
mianowani
13,13

nauczyciele
dyplomowani
87,25

W gminie Buczkowice liczba nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego
w 2020 r. wynosiła 150,72 etatu. Nauczyciele subwencjonowani to 119,82 etatów, natomiast
nauczyciele przedszkoli to 30,90 etatów.
Liczba pracowników niepedagogicznych w gminnych placówkach oświatowych.


Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Buczkowicach: 22,58 etatów



Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach: 14,33 etatów



Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Brzechwy w Godziszce: 19,42 etatów,



Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej: 8 etatów,



Publiczne Przedszkole „BAJKA” w Buczkowicach: 12,33 etatów



Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach: 6,5 etatów.

Razem: pracownicy niepedagogiczni: 83,16 etatu.
W gminie Buczkowice w roku szkolnym 2020/21 w jednostkach oświatowych było
zatrudnionych 150,72 nauczycieli, 83,16 pracowników niepedagogicznych a 5 etatów to
pracownicy Centrum Usług Wspólnych. Razem: 238,88 etatów (10 etatów mniej niż w roku
poprzednim).
Wydatki oświaty samorządowej możemy podzielić na dwa typy w zależności od źródła
finansowania placówek.
Prowadzenie i utrzymanie przedszkoli samorządowych należy do ustawowych zadań własnych
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gminy, z tym, że gminy otrzymują tzw. dotację przedszkolną, będącą rekompensatą za
ustawowe ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do 1 złotego za każdą
dodatkową godzinę ponad 5-godzinne bezpłatne minimum programowe. Z tego tytułu w roku
2020 gmina Buczkowice otrzymała dotację w kwocie 483.453 zł.
W związku z powyższym przedszkola finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji przedszkolnej
i ze środków budżetu gminy.
Również szkoły finansowane są z dwóch źródeł: z subwencji oświatowej i ze środków
budżetu gminy.
Dodatkowo w 2020 r. obraz budżetu oświatowego uzupełniły dotacje rządowe na realizację
zadań zleconych wynikających z ustawy o systemie oświaty i prawa oświatowego tj. dotacja
podręcznikowa w kwocie 115.553,55 zł oraz środki na wypłatę pomocy materialnej
o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 43.217 zł (nie wykorzystano i zwrócono
10.145, 20 z powodu mniejszej ilości wniosków).
Koszt utrzymania dziecka przedszkolnego w gminie Buczkowice w roku 2020 przedstawia
poniższa tabela:
Nazwa
placówki

Liczba dzieci
Budżet
w przedszkolu wydatki 2020
w 2020

Wydatki bez
żywienia

Roczny
koszt
utrzymania
dziecka

Miesięczny
koszt
utrzymania
dziecka

1. PP
„BAJKA”
Buczkowice

133

1.901.059,33

1.797.780,72

13.517,14

1126,42

2. PP
Rybarzowice

60

984.763,82

932.171,42

15.536,19

1.294,68

3. PP
Godziszka

115

899.257,93

899.257,93

7.819,63

651,63

4. Punkt
Przedszkolny
Kalna

42

300.447,60

300.447,60

7.153,51

596,12

Razem:

350

4.085.528, 68

3.929.657,67

11.227,55

935,63

Średni roczny koszt utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu w gminie Buczkowice
wyniósł: 11.227,55 zł, (wzrósł o 4 117,55 zł w stosunku do roku poprzedniego), natomiast
średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu w gminie Buczkowice
w roku 2020 to: 935,63 zł, (wzrost o 343,63 zł w stosunku do roku poprzedniego).
Dochody uzyskane z tytułu żywienia w przedszkolach to 382.538,70 zł i z tytułu czesnego to
65.032,75 zł – łącznie 447.571,45 zł.
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Wszystkie gminne placówki oświatowe organizują żywienie zbiorowe.
Koszt żywienia w przedszkolu w całości pokrywają rodzice, wynosi on 180 zł miesięcznie,
dziennie 9 złotych. W gminnych przedszkolach korzysta z 3 posiłków około 89% dzieci.
Natomiast w szkołach koszt obiadu to 5 zł. W szkołach z obiadów korzysta 90% uczniów.
Z tytułu opłat za żywienie w szkołach za 2020 r. wpłynęło do budżetu gminy 245.056,50 zł.
Ze względu na brak kuchni w SP w Kalnej, obiady dla SP w Kalnej są przygotowywane w SP
Buczkowice.
Subwencja oświatowa w 2020 r. wynosiła: 11.742.803 zł, w tym subwencja na uczniów
niepełnosprawnych to 1.399.945,03 zł.
Podział subwencji oświatowej na gminne szkoły i przedszkole „Bajka” w Buczkowicach
w omawianym roku, przedstawia się następująco:
Przedszkole Publiczne „Bajka” Buczkowice – 99.531,44 zł,
SP Buczkowice – 4.002.219,91 zł,
SP Godziszka – 2.912.288,81 zł,
SP Rybarzowice – 2.850.135,24 zł,
SP Kalna – 1.878.627,60.
W 2020 r. środki własne poniesione z budżetu gminy na funkcjonowanie szkół i przedszkoli to
kwota: 6.951.170 zł, przy czym gmina Buczkowice do subwencji oświatowej (szkoły) dopłaciła
kwotę: 2.010.860,54 zł.
Utrzymanie Publicznego Przedszkola „BAJKA” oraz Publicznego Przedszkola
w Rybarzowicach, Centrum Usług Wspólnych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół
i przedszkoli to kwota 2.719.734 zł.

Rozliczenie dopłaty do subwencji oświatowej za 2020 r. w gminie Buczkowice kształtowało
się następująco:
Lp.

Nazwa

Dopłata do
subwencji
oświatowej (w zł)

Koszt zadań
własnych (w zł)

Razem koszt/dopłata
gminy do placówki
szkolnej (w zł)

1.

SP Buczkowice

668.282,29

422.269,88

1.090.552,17

2.

SP Rybarzowice

751.631,90

275.654,24

1.027.286,14

3.

SP Godziszka

139.423,58

1.050.937,09

1.190.360,67

4.

SP Kalna

508.669,70

200.609,55

709.279,25

2.010.860,54

4.940.309,50

6.951.170,04

Razem:
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Koszt utrzymania jednego ucznia w szkole w 2020 r.:
Lp.

Nazwa

Koszt utrzymania jednego
ucznia (w zł)

1.

SP Buczkowice

11.302,34

2.

SP Rybarzowice

11.745,36

3.

SP Godziszka

11.471,62

4.

SP Kalna

22.843,33

Ogólny koszt zadań oświatowych w 2020 r. ukształtował się na poziomie 20.349.040,88 zł.
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY BUCZKOWICE
Rada Gminy Buczkowice uchwaliła w 2020 r. 68 uchwał. Wszystkie projekty uchwał
wniesione pod obrady zostały podjęte. Obowiązek podjęcia uchwał wynikał z przepisów
prawa i realizacji zadań wykonywanych w 2020 r. przez gminę Buczkowice.
Szczegółowy wykaz podjętych uchwał przedstawia poniższa tabela.

Data
podjęcia

Data
wejścia
w życie

Miejsce
publikacji

XIV/115/20

zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa
Buczkowice w terenach
rezerwowanych pod
zachodni odcinek drogi
obwodowej

29.01.
2020 r.

05.03.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 II 2020 r.
poz. 1016

XIV/116/20

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
gminy Buczkowice

29.01.
2020 r.

29.01.
2020 r.

___________

XIV/117/20

zmiany budżetu gminy
Buczkowice na rok
2020

29.01.
2020 r.

29.01.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 II 2020 r.
poz. 1017

XIV/118/20

udzielenia pomocy
finansowej miastu
Bielsko-Biała

29.01.
2020 r.

29.01.
2020 r.

___________

XIV/119/20

rozpatrzenia skargi na
dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kalnej

29.01.
2020 r.

29.01.
2020 r.

___________

XIV/120/20

zatwierdzenia planu
pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy
Buczkowice na rok
2020

29.01.
2020 r.

29.01.
2020 r.

___________

XIV/121/20

planów pracy Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury oraz Sportu
i Spraw Społecznych

29.01.
2020 r.

29.01.
2020 r.

___________

Nr uchwały

Uchwała w sprawie
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Zmieniona
przez
uchwałę Nr

Uchylona
przez uchwałę
Nr

oraz Komisji Budżetu
i Spraw Komunalnych
na rok 2020

XV/122/20

odstąpienia od
porozumienia o
przejęciu od Wojewody
Śląskiego obowiązku
utrzymania grobów
wojennych znajdujących
się na terenie gminy
Buczkowice

XV/123/20

przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt

XVI/124/20

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
gminy Buczkowice

XVI/125/20

zmiany budżetu gminy
Buczkowice na rok
2020

26.02.
2020 r.

26.02.
2020 r.

___________

26.02.
2020 r.

14.03.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
28 II 2020 r.
poz. 1712

07.04.
2020 r.

07.04.
2020 r.

___________

07.04.
2020 r.

07.04.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
8 IV 2020 r.
poz. 3059

XVI/126/20

zaciągnięcia pożyczki
z budżetu państwa na
wyprzedzające
finansowanie zadania
pn.: „Rozbudowa
i przebudowa drogi
gminnej nr 627039S
ulicy Łodygowskiej
w Godziszce wraz
z budową chodnika”
realizowanego
z udziałem środków
pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

07.04.
2020 r.

07.04.
2020 r.

___________

XVI/127/20

zmiany Regulaminu
udzielania dotacji
w formie grantu
w ramach Projektu
„Odnawialne źródła
energii na potrzeby

07.04.
2020 r.

23.04.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
8 IV 2020 r.
poz. 3060

51

XXV/180/20

budynków
mieszkalnych w Gminie
Buczkowice"
realizowanego przy
współfinansowaniu ze
środków Unii
Europejskiej
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 4,
Efektywność
Energetyczna
Odnawialne Źródła
Energii i Gospodarka
Niskoemisyjna,
Działania 4.1,
Poddziałania 4.1.3,
Odnawialne źródła
energii – konkurs,
projekty grantowe

XVII/128/20

udzielenia Wójtowi
Gminy Buczkowice
wotum zaufania

30.06.
2020 r.

30.06.
2020 r.

___________

XVII/129/20

rozpatrzenia
i zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego wraz ze
sprawozdaniem
z wykonania budżetu
gminy Buczkowice za
rok 2019

30.06.
2020 r.

30.06.
2020 r.

___________

XVII/130/20

udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium

30.06.
2020 r.

30.06.
2020 r.

___________

XVII/131/20

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
gminy Buczkowice

30.06.
2020 r.

30.06.
2020 r.

___________

XVII/132/20

zmiany budżetu gminy
Buczkowice na rok
2020

30.06.
2020 r.

30.06.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
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3 VII 2020 r.
poz. 5277

XVII/133/20

Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na
terenie gminy
Buczkowice

XVII/134/20

szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia
usług w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za
uiszczaną przez
właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi

XVII/135/20

wyboru metody
i ustalenia wysokości
stawki opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
dla nieruchomości
zamieszkałych oraz
zwolnienia w części
z tej opłaty właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi,
kompostujących
bioodpady stanowiące
odpady komunalne
w kompostowniku
przydomowym

30.06.
2020 r.

01.07.
2021 r.

30.06.
2020 r.

30.06.
2020 r.
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Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 VII 2020 r.
poz. 5278

01.07.
2021 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 VII 2020 r.
poz. 5279

01.09.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 VII 2020 r.
poz. 5280

Stwierdzenie
nieważności
rozstrzygnięcie
m nadzorczym
Wojewody
Śląskiego z 31
VII 2020 r. Nr
NPII.4131.1.72
6.2020

Stwierdzenie
nieważności
rozstrzygnięcie
m nadzorczym
Wojewody
Śląskiego z 31
VII 2020 r.
Nr
NPII.4131.1.72
7.2020

XVII/136/20

przejęcia obowiązku
odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości, na
których znajdują się
domki letniskowe lub
innych nieruchomości
wykorzystywanych na
cele rekreacyjnowypoczynkowe

XVII/137/20

odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości
niezamieszkałych, na
których jest prowadzony
określony rodzaj
działalności i powstają
odpady komunalne oraz
ustalenia stawek opłat
za pojemnik

30.06.
2020 r.

01.07.
2021 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 VII 2020 r.
poz. 5282

XVII/138/20

określenia górnych
stawek opłat
ponoszonych przez
właścicieli
nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu
nieruchomości
nieczystości ciekłych,
oraz właścicieli
nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
na rzecz gminy

30.06.
2020 r.

18.07.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 VII 2020 r.
poz. 5283

XVII/139/20

wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
składanej przez
właścicieli
nieruchomości oraz
warunków i trybu
składania deklaracji za
pomocą środków

30.06.
2020 r.

01.01.
2021 r.

30.06.
2020 r.

01.09.
2020 r.
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Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 VII 2020 r.
poz. 5281

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 VII 2020 r.
poz. 5284

Stwierdzenie
nieważności
uchwałą Nr
300/XVII/202
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunk.
w Katowicach
z dnia 23 VII
2020 r.

Stwierdzenie
naruszenia
prawa
uchwałą Nr
310/XVIII/20
20 Kolegium
RIO w
Katowicach
z dnia

komunikacji
elektronicznej

6 VIII
2020 r.

XVII/140/20

zmiany Regulaminu
udzielania dotacji
w formie grantu
w ramach Projektu
„Odnawialne źródła
energii na potrzeby
budynków
mieszkalnych w Gminie
Buczkowice"
realizowanego przy
współfinansowaniu ze
środków Unii
Europejskiej
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 4,
Efektywność
Energetyczna
Odnawialne Źródła
Energii i Gospodarka
Niskoemisyjna,
Działania 4.1,
Poddziałania 4.1.3,
Odnawialne źródła
energii – konkurs,
projekty grantowe

30.06.
2020 r.

18.07.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 VII 2020 r.
poz. 5285

XVII/141/20

skierowania wniosku do
Wojewody Śląskiego
o komunalizację
nieruchomości w gminie
Buczkowice

30.06.
2020 r.

30.06.
2020 r.

___________

XVII/142/20

wyrażenia zgody na
odstąpienie od
przetargowego trybu
zawarcia umowy
dzierżawy

30.06.
2020 r.

30.06.
2020 r.

___________
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XVII/143/20

udzielenia pomocy
finansowej dla gminy
Szczyrk

30.06.
2020 r.

30.06.
2020 r.

___________

XVIII/144/20

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
gminy Buczkowice

27.07.
2020 r.

27.07.
2020 r.

___________

XVIII/145/20

zmiany budżetu gminy
Buczkowice na rok
2020

27.07.
2020 r.

27.07.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
28 VII 2020 r.
poz. 5798

XVIII/146/20

przejęcia od powiatu
bielskiego zadania
dotyczącego
zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi

27.07.
2020 r.

27.07.
2020 r.

___________

XVIII/147/20

określenia średniej ceny
jednostki paliwa w
gminie Buczkowice na
rok szkolny 2020/2021

27.07.
2020 r.

01.09.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
28 VII 2020 r.
poz. 5799

XVIII/148/20

zmiany uchwały
o udzieleniu pomocy
finansowej dla gminy
Szczyrk

27.07.
2020 r.

27.07.
2020 r.

___________

XVIII/149/20

rozpatrzenia wniosku
o zmianę zasad
usytuowania na terenie
gminy Buczkowice
miejsc sprzedaży
i podawania napojów
alkoholowych

27.07.
2020 r.

27.07.
2020 r.

___________

XIX/150/20

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
gminy Buczkowice

31.08.
2020 r.

31.08.
2020 r.

___________

XIX/151/20

zmiany budżetu gminy
Buczkowice na rok
2020

31.08.
2020 r.

31.08.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
7 IX 2020 r.
poz. 6509

56

XVIII/148/
20

XIX/152/20

udzielenia pomocy
finansowej dla powiatu
bielskiego

31.08.
2020 r.

31.08.
2020 r.

___________

XIX/153/20

udzielenia pomocy
finansowej
województwu śląskiemu

31.08.
2020 r.

31.08.
2020 r.

___________

XIX/154/20

przejęcia od
województwa śląskiego
zadania dotyczącego
zarządzania
publicznymi drogami
wojewódzkimi

31.08.
2020 r.

31.08.
2020 r.

___________

XIX/155/20

sprzedaży udziału
w nieruchomości
położonej
w Buczkowicach
w trybie
bezprzetargowym

31.08.
2020 r.

31.08.
2020 r.

___________

XIX/156/20

zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020

31.08.
2020 r.

31.08.
2020 r.

___________

XX/157/20

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
gminy Buczkowice

30.09.
2020 r.

30.09.
2020 r.

___________

XX/158/20

zmiany budżetu gminy
Buczkowice na rok
2020

30.09.
2020 r.

30.09.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
8 X 2020 r.
poz. 7207

XX/159/20

zmiany uchwały
dotyczącej określenia
przystanków
komunikacyjnych oraz
warunków korzystania
z przystanków
komunikacyjnych,
których właścicielem

23.10.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
8 X 2020 r.
poz. 7208

30.09.
2020 r.

57

lub zarządzającym jest
gmina Buczkowice

XX/160/20

Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na
terenie gminy
Buczkowice

XX/161/20

szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia
usług w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za
uiszczaną przez
właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi

30.09.
2020 r.

01.07.
2021 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
8 X 2020 r.
poz. 7210

XX/162/20

zmiany uchwały
dotyczącej odbierania
odpadów komunalnych
od właścicieli
nieruchomości
niezamieszkałych, na
których powstają
odpady komunalne oraz
ustalenia opłat

30.09.
2020 r.

01.01.
2021 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
8 X 2020 r.
poz. 7211

XXII/163/20

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
gminy Buczkowice

30.10.
2020 r.

30.10.
2020 r.

___________

XXII/164/20

zmiany budżetu gminy
Buczkowice na rok
2020

30.10.
2020 r.

30.10.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
6 XI 2020 r.
poz. 7833

30.09.
2020 r.
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01.07.
2021 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
8 X 2020 r.
poz. 7209

Stwierdzenie
nieważności
rozstrzygnięcie
m nadzorczym
Wojewody
Śląskiego
z 4 XI 2020 r.
Nr
NPII.4131.1.92
8.2020

XXIV/171/
20
XXVII/192/
21

XXII/165/20

określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości

30.10.
2020 r.

01.01.
2021 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
6 XI 2020 r.
poz. 7834

XXII/166/20

zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020

30.10.
2020 r.

30.10.
2020 r.

___________

XXIV/167/20

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
gminy Buczkowice

30.11.
2020 r.

30.11.
2020 r.

___________

XXIV/168/20

zmiany budżetu gminy
Buczkowice na rok
2020

30.11.
2020 r.

30.11.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 XII 2020 r.
poz. 8518

XXIV/169/20

zmiany uchwały
dotyczącej określenia
wysokości stawek
podatku od
nieruchomości

30.11.
2020 r.

01.01.
2021 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 XII 2020 r.
poz. 8519

XXIV/170/20

Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na
terenie gminy
Buczkowice

30.11.
2020 r.

01.07.
2021 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 XII 2020 r.
poz. 8520

XXIV/171/20

zmiany uchwały
dotyczącej
szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia
usług w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za
uiszczaną przez
właściciela
nieruchomości opłatę za

30.11.
2020 r.

01.07.
2021 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 XII 2020 r.
poz. 8521
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XXIV/169/
20

gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
3 XII 2020 r.
poz. 8522

XXIV/172/20

opłat za zajęcie pasa
drogowego

30.11.
2020 r.

18.12.
2020 r.

XXIV/173/20

zawarcia porozumienia
międzygminnego
pomiędzy gminą
Buczkowice a miastem
Bielsko-Biała
(dotyczącego m.in.
zapewnienia opieki
bezdomnym
zwierzętom)

30.11.
2020 r.

30.11.
2020 r.

XXIV/174/20

zawarcia porozumienia
międzygminnego
pomiędzy gminą
Buczkowice a miastem
Bielsko-Biała
(w sprawie
zorganizowania nauki
religii Kościoła
EwangelickoAugsburskiego dla
uczniów szkół
publicznych
prowadzonych przez
gminę Buczkowice)

30.11.
2020 r.

30.11.
2020 r.

XXIV/175/20

programu współpracy
gminy Buczkowice z
organizacjami
pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na rok 2021

30.11.
2020 r.

30.11.
2020 r.

XXV/176/20

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
gminy Buczkowice

23.12.
2020 r.

23.12.
2020 r.

___________

XXV/177/20

zmiany budżetu gminy
Buczkowice na rok
2020

23.12.
2020 r.

23.12.
2020 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
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05.01.2021 r.
poz. 82
XXVII/186/
21

XXV/178/20

uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
gminy Buczkowice

23.12.
2020 r.

01.01.
2021 r.

___________

XXVIII/193/
21
XXIX/198/
21
XXX/207/21
XXVII/187/
21

XXV/179/20

uchwalenia budżetu
gminy Buczkowice na
rok 2021

23.12.
2020 r.

01.01.
2021 r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia
05.01.2021 r.
poz. 83

XXVIII/194/
21
XXIX/199/
21
XXX/208/21

XXV/180/20

zmiany uchwały
dotyczącej zaciągnięcia
pożyczki z budżetu
państwa na
wyprzedzające
finansowanie zadania
pn.: „Rozbudowa
i przebudowa drogi
gminnej nr 627039S
ulicy Łodygowskiej
w Godziszce wraz
z budową chodnika”
realizowanego
z udziałem środków
pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

23.12.
2020 r.

23.12.
2020 r.

___________

XXV/181/20

uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021

23.12.
2020 r.

23.12.
2020 r.

___________
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XXV/182/20

udzielenia pomocy
finansowej miastu
Bielsko-Biała

23.12.
2020 r.

23.12.
2020 r.

62

___________

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
Gmina Buczkowice na mocy uchwały Nr XXIII/177/16 z dnia 30.11.2016 r. kontynuowała
w roku 2020 współpracę z gminami: Bestwina, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk,
Wilamowice, Wilkowice, Porąbka oraz Powiatem Bielskim w ramach Beskidzkiego Związku
Powiatowo-Gminnego celem realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego.
W 2020 r. obowiązywały też następujące porozumienia:


z miastem Bielsko-Biała, zawarte w dniu 10 stycznia 2013 r., w sprawie składowania
odpadów z terenu gminy Buczkowice w regionalnej instalacji w Bielsku-Białej,



z miastem Bielsko-Biała, zawarte w dniu 10 lipca 2014 r., dotyczące powierzenia
miastu Bielsko-Biała wykonywania zadań publicznych z zakresu zbiorowego
zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – co umożliwiło
utrzymanie cen za wodę i ścieki na poziomie cen Bielska-Białej (brak tego
porozumienia skutkowałby znaczną podwyżką cen),



z miastem Bielsko-Biała, umożliwiające mieszkańcowi gminy Buczkowice realizację
nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2020/2021 na
terenie miasta Bielsko-Biała,



z miastem Bielsko-Biała, z dnia 2 stycznia 2020 r., w sprawie zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Buczkowice,



Nr 251 w sprawie udostępnienia przez Ministerstwo Cyfryzacji platformy publikacji
i edycji treści samorzad.gov.pl mające na celu integrację stron polskiej administracji
samorządowej,



z powiatem bielskim, z dnia 11 sierpnia 2020 r., w sprawie powierzenia gminie
Buczkowice zadania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę
drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy
z Meszną,



z województwem śląskim, z dnia 17 listopada 2020 r., w sprawie powierzenia gminie
Buczkowice prowadzenia zadania pn. „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach”,



z powiatem bielskim, z dnia 20 października 2020 r., w sprawie świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej mieszkańcom gminy Buczkowice w budynku Urzędu Gminy.

Gmina Buczkowice jest członkiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu
Południowego Województwa Śląskiego „AGLOMERACJA BESKIDZKA”. Stowarzyszenie
jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem gmin powiatów Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego, głównym celem Stowarzyszenia jest zagospodarowanie środków
unijnych w nowej perspektywie unijnej 2020-2027.
Gmina Buczkowice w 2020 r. była również członkiem stowarzyszenia Śląski Związek Gmin
i Powiatów oraz Euroregion Beskidy. Współdziała również z innymi gminami w ramach
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Lokalnej Grupy Działania, pozyskując środki unijne z tego kierunku, jak również umożliwiając
podmiotom prywatnym korzystanie ze środków unijnych. W 2020 r. kontynuowano współpracę
międzynarodową z gminą Dobra w Czechach, dzięki której w latach wcześniejszych
wybudowano m.in. place zabaw w poszczególnych sołectwach, wydano album na 20-lecie
gminy, zmodernizowano most na ul. Wczasowej oraz wykonano wiele tzw. „miękkich
projektów” w ramach współpracy międzyszkolnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wójt jako organ wykonawczy gminy uczestniczył w konwentach wójtów powiatu bielskiego,
czynnie uczestniczył w posiedzeniach Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego,
Stowarzyszeniu „Aglomeracja Beskidzka” oraz posiedzeniach wspólników w Spółce z o.o.
Ekoład (w której gmina Buczkowice posiada 50% udziałów) oraz w Spółce z o.o. Beskid
w Żywcu.

Gmina corocznie zajmuje wysokie miejsce w rankingu gmin najlepiej pozyskującej środki
unijne, a przeznaczone środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 16 729 223,62 zł (co
stanowiło 24,9% wydatków budżetu ogółem) potwierdzają jej dalszy rozwój w 2020 r. - mimo
panującej pandemii SARS-COV19.

Załączniki:


załącznik nr 1 – zestawienie zadań inwestycyjnych,



załącznik nr 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 oraz wykonanie za
2020 rok.
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Załącznik nr 1 do raportu o stanie gminy

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Nakłady poniesione w 2020 r.
z tego:

Lp.

1

Nazwa zadania

2
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Modernizacja sieci wodociągowej w Godziszce.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
2. Dofinansowanie inwestycji Beskidzkiego Związku
Powiatowo-Gminnego.
3. Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.
4. Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym
odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa
ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.
5. Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.
6. Pomoc
finansowa
dla
Gminy
Szczyrk
z
przeznaczeniem
na
odtworzenie
infrastruktury
drogowej wraz z urządzeniami budowlanymi
zniszczonymi w wyniku wybuchu gazu i prowadzonej
akcji ratowniczej, który miał miejsce na terenie Gminy
Szczyrk przy ul. Leszczynowej w grudniu 2019 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
7. Zakup działek w Gminie Buczkowice

Ogółem

środki własne

dotacje z
budżetu
państwa, środki
otrzymane z
państwowych
funduszy
celowych

Środki z
Rządowego
Funduszu
Inwestycji
Lokalnych

środki z UE

5

6

7

3
39 178,94

4
39 178,94

39 178,94

39 178,94

3 291 916,50

1 445 920,96

12 333,00

12 333,00

339 722,80
355 072,34

339 722,80
6 548,24

2 579 788,36
5 000,00

1 082 316,92
5 000,00

-

264 316,12

264 316,12

-

264 316,12

264 316,12

-

pożyczka z
WFOŚiGW

dotacje z
WFOŚiGW,
j.s.t., budżetu
państwa jako
wkład krajowy
oraz środki z
innych źródeł

-

-

8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190 541,55

157 982,55

190 541,55

157 982,55

-

1 497 471,44

1 497 471,44
-

9
-

Załącznik nr 1 do raportu o stanie gminy
Nakłady poniesione w 2020 r.
z tego:

Lp.

Nazwa zadania

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem

środki własne

dotacje z
budżetu
państwa, środki
otrzymane z
państwowych
funduszy
celowych

568 998,00

568 998,00

-

91 143,00

91 143,00

9. Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana
370 845,00
okien.
10. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej
107 010,00
(projekt).
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
50 000,00
11. Dotacja celowa dla szpitala Centrum Pulmologii i
50 000,00
Terakochirurgii w Bystrej na zakup myjek
dezynfektorów w związku
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
4 562 832,79
OCHRONA ŚRODOWISKA
12. Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków
4 550 371,03
mieszkalnych w Gminie Buczkowice.
13. Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego.
12 461,76
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
7 951 981,27
14. Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku
3 479 550,35
Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie
Buczkowice - etap I.
15. Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku
4 472 430,92
Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie
Buczkowice - etap II.
RAZEM
16 729 223,62

370 845,00

8. Modernizacja kotłowni przy szkole w Buczkowicach.

Środki z
Rządowego
Funduszu
Inwestycji
Lokalnych
-

środki z UE

pożyczka z
WFOŚiGW

dotacje z
WFOŚiGW,
j.s.t., budżetu
państwa jako
wkład krajowy
oraz środki z
innych źródeł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107 010,00
50 000,00
50 000,00

-

-

240 564,57

-

-

228 102,81

4 322 268,22
4 322 268,22

12 461,76
2 335 669,67
1 383 592,95

-

216 734,00

5 399 577,60
2 095 957,40

-

-

952 076,72

-

216 734,00

3 303 620,20

-

-

374 716,55

11 219 317,26

-

-

4 944 648,26

190 541,55

Załącznik nr 2 do raportu o stanie gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2032 oraz wykonanie za 2020 rok
Wyszczególnienie
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych
wydatki na obsługę długu, (odsetki)

Wykonanie 2020

Prognoza 2021

2 300 820,27

Prognoza 2022

Prognoza 2023

894 652,95

859 560,00

Prognoza 2024

779 560,00

Prognoza 2025

741 560,00

741 580,00

240 477,26

356 301,00

352 812,00

316 715,00

281 977,00

257 807,00

Kwota długu

7 987 982,00

7 255 509,46

6 395 949,46

5 616 389,46

4 874 829,46

4 133 249,46

Nadwyżka operacyjna brutto

5 050 732,62

1 763 843,95

2 840 490,00

3 946 188,00

5 082 919,00

5 549 831,00

6,75%

3,20%

3,00%

2,63%

2,39%

2,26%

14,29%

5,43%

7,91%

10,24%

12,52%

13,15%

15,00%

10,54%

7,63%

6,17%

7,86%

10,22%

15,00%

12,04%

9,13%

6,17%

7,86%

10,22%

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik
jednoroczny)
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie
nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan
3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie
nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony
w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan
3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu
o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wydatki majątkowe
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
bieżące
majątkowe

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

16 729 223,62

5 104 243,95

2 464 480,00

3 166 628,00

4 341 359,00

4 808 251,00

17 324 448,78

5 116 481,36

1 729 000,00

2 200 000,00

0,00

0,00

1 069 657,98

524 481,36

0,00

0,00

0,00

0,00

16 254 790,80

4 592 000,00

1 729 000,00

2 200 000,00

0,00

0,00

Wyszczególnienie
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych
wydatki na obsługę długu, (odsetki)

Prognoza 2026
647 099,00

Prognoza 2027
648 000,00

Prognoza 2028
698 000,00

Prognoza 2029
698 000,00

Prognoza 2030
653 000,29

Prognoza 2031

Prognoza 2032

537 998,22

251 151,95
9 385,00

225 421,00

185 183,00

145 305,00

105 428,00

64 683,00

27 323,00

Kwota długu

3 486 150,46

2 838 150,46

2 140 150,46

1 442 150,46

789 150,17

251 151,95

0,00

Nadwyżka operacyjna brutto

6 045 286,00

6 504 223,00

6 913 479,00

7 268 363,00

7 635 730,00

7 938 661,00

8 155 748,00

1,92%

1,78%

1,75%

1,63%

1,41%

1,09%

0,49%

13,79%

14,29%

14,67%

14,92%

15,18%

15,30%

15,30%

8,85%

9,55%

11,05%

12,37%

13,37%

14,07%

14,47%

9,97%

9,55%

11,05%

12,37%

13,37%

14,07%

14,47%

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik
jednoroczny)
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie
nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan
3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie
nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony
w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan
3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego rok budżetowy
Wydatki majątkowe
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

5 398 187,00

5 856 223,00

6 215 479,00

6 570 363,00

6 982 729,71

7 400 662,78

7 904 596,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

