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Szanowni Państwo,

W związku z art.28 aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2018 r. poz. 994 z późn. zm.) przekazuję Państwu raport o stanie naszej gminy za 2018 r.

Raport o stanie Gminy Chełmek  to kompleksowe i miarodajne źródło wiedzy o Gminie

Chełmek. Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2018 r, a w szczególności realizację

polityki, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego. 

Informuje  o  zmianach zachodzących  we wszystkich  obszarach aktywności  jego mieszkańców.

Zebrano w nim wszelkie informacje, dane statystyczne,  które mogą być dla czytelnika użyteczną

wskazówką  w  pracy,  nauce  czy  planowaniu  przyszłych  aktywności.  Lektura  raportu  pozwala  

w  maksymalnie  zobiektywizowany  sposób  przyjrzeć  się  głównym  tendencjom  rozwojowym  

i zmianom, jakie zachodzą w różnych sferach życia Gminy Chełmek.

Zapraszam do lektury.

Burmistrz Chełmka

/-/ Andrzej Saternus
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I. WSTĘP:

Raport przedstawia informacje o stanie gminy Chełmek za okres od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2018 r. 

Dane pochodzą ze zbiorów danych Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz jednostek organiza-
cyjnych Gminy Chełmek.

Elektroniczna wersja Raportu  znajduje się na stronie internetowej www.bip.chelmek.pl oraz

na stronie www.  chelmek  .pl .

II. INFORMACJE OGÓLNE:

II. A. Ogólna charakterystyka gminy

Chełmek  wraz  z  sołectwami  Bobrek  i  Gorzów tworzą  gminę  Chełmek.  Zamieszkuje  ją
12641  mieszkańców.  Gmina  Chełmek  położona  jest  w  województwie  małopolskim,  
w  powiecie  oświęcimskim,  pomiędzy  Oświęcimiem  a  Libiążem  (powiat  chrzanowski),  
u  zbiegu rzek  Wisły i  Przemszy na ich  lewym brzegu.  Chełmek graniczy również  z  gminami:
Bieruń, Chełm Śląski, Imielin oraz Jaworzno (woj. śląskie).

Gmina  Chełmek  jest  jedną  z  najmniejszych  gmin  powiatu  oświęcimskiego,  jej  obszar
wynosi  bowiem  2.724  ha.  Głównymi  trasami  komunikacyjnymi  są:  linia  kolejowa  Oświęcim–
Trzebinia, droga wojewódzka nr 780 z Krakowa w kierunku Śląska, droga wojewódzka nr 933 z
Chrzanowa w kierunku Oświęcimia  i  Pszczyny.  W bezpośrednim sąsiedztwie  gminy przebiega
autostrada  A4  relacji  Kraków–Katowice.  Chełmek  zlokalizowany  jest  pomiędzy  trzema  dużymi
miastami: Katowicami – głównym ośrodkiem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, odległość
ok. 40 km, Krakowem–największym ośrodkiem miejskim południowej Polski, odległość ok. 60 km,
Bielskiem–Białą, głównym ośrodkiem przemysłowym Podbeskidzia, odległość ok. 50 km. Chełmek
od strony północnej,  wschodniej  i  południowej  otoczony jest  obszernym i  dobrze zachowanym
kompleksem leśnym. 

Miasto  Chełmek  jest  historyczną  stolicą  przemysłu  obuwniczego.  Na  przełomie  lat
dwudziestych i trzydziestych XX wieku wybudowany został przez czeskiego fabrykanta Tomasza
Batę zakład zmechanizowanej produkcji obuwia. W chwili obecnej na 27 ha obszarze byłej fabryki
zlokalizowana jest Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej. Jej istnienie stanowi jeden z głównych
atutów gminy w zakresie jej potencjału gospodarczego. 

Herb  Chełmka  powstał  w  styczniu  1969  roku.  Został  wyłoniony  w  drodze  konkursu,
ogłoszonego w grudniu 1968 roku. Twórcy projektu to Jokiel Franciszek oraz Lankosz Andrzej.
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Herb Chełmka to tarcza o polu czerwonym w dolnej części. Widnieje na niej zarys skóry zwierzęcej
w kolorze żółtym, na której jest fragment koła zębatego i but w kolorze czarnym. W górnej części
zarysu skóry widnieje głowa łosia. Górna część tarczy to napis Chełmek na żółtym tle.

Do miejsc zabytkowych gminy Chełmek należą: 

1. Zespół pałacowo-parkowy w Bobrku

- budynek dawnego pałacu wzniesiony pod koniec XVIII  w.,  przebudowany pod koniec XIX w.
według projektu architekta Zygmunta Hendla,

- parterowy budynek oficyny wybudowany w I połowie XIX w.,

- budynki gospodarcze (czworaki) wybudowane w połowie XVIII i XIX w.,

- teren parku wraz z drzewostanem, który zajmuje około 25 ha,

2. Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku wzniesiony w XVII w., jako pierwszy na południu
Polski  w klasycystycznym stylu.  Znajdują się w nim figurki  autorstwa Wojciecha Stattlera oraz
figurki wykonane według projektów Jana Matejki.

II. B.  ZARZĄDZANIE GMINĄ:

Podstawowym  celem  działalności  urzędu  jest  zapewnienie  klientom  profesjonalnej  i
przyjaznej  obsługi.  Urząd  realizuje  zadania  własne  oraz  zadania  zlecone  przez  administrację
rządową.  Do  zadań  własnych  gminy  należy  dbałość  o  porządek  publiczny,  oświatę,  kulturę,
infrastrukturę, zdrowie, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez
administrację rządową –dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności. 

Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne: 

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus

Rada Miejska w Chełmku: 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka
Zastępca Przewodniczącego RM Henryk Kowalski
Zastępca Przewodniczącego RM Bartosz Cichy
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Rada Miejska w Chełmku liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące  komisje: 

Komisja Rewizyjna:
• Przewodniczący Radwańska  Jadwiga
• Członek Szyndler Piotr
• Członek Rybak Andrzej
• Członek Maciej Dworniczek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

• Przewodniczący Rybak Andrzej
 Członek Radwańska Agnieszka
 Członek Szewczyk Helena
 Członek Maca Paweł
 Członek Szostek Janusz

Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego, budownictwa, przemysłu, gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska:

• Przewodniczący Dworniczek Maciej
• Z -ca Przewodniczącego Szostek Janusz
• Członek Radwańska Jadwiga 
• Członek Cichy Bartosz
• Członek Łowczynowska Estera
• Członek Piwowarczyk Wojciech
• Członek Palka Marek
• Członek Kowalski Henryk

Komisja   Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego:
 Przewodniczący Szyndler Piotr
 Z -ca Przewodniczącego Piwowarczyk Wojciech
 Członek Guja Urszula
 Członek Maca Paweł
 Członek Kowalski Henryk
 Członek Gleba Bożena

Komisja edukacji, kultury, sportu i rekreacji:
 Przewodniczący Szewczyk Helena
 Z -ca Przewodniczącego Łowczynowska Estera
 Członek Guja Urszula
 Członek Gleba Bożena
 Członek Palka Marek
 Członek Radwańska Agnieszka
 Członek Cichy Bartosz

Komisja Inwentaryzacyjna:
 Przewodniczący Radwańska Agnieszka
 Z -ca Przewodniczącego Kowalski Henryk 
 Członek Szewczyk Helena
 Członek Palka Marek
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Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku;

2. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku;

3. Środowiskowy Dom Samopomocy Pobyt Dzienny A w Chełmku;

4. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku;

5. Świetlica Środowiskowa w Chełmku;

6. Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:

- Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Adama Mickiewicza w Chełmku,

- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Chełmku,

7. Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Chełmku,

- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku,

8. Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie :

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gorzowie,

- Przedszkole Samorządowe w Gorzowie,

9. Samorządowy Zespół Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku,

- Przedszkole Samorządowe w Bobrku.

10. Żłobek Samorządowy "Świetliki" w Chełmku.

Wykaz spółek prawa handlowego z udziałem większościowym Gminy Chełmek:

1. Administracja Domów Mieszkalnych w Chełmku Spółka z o.o

2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o.
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II. C. Ludność:

Liczba mieszkańców w 2018 r. 12 641 

z tego:
Chełmek 8726 ( w tym osiedle 5369)
Gorzów 1851
Bobrek 2064

1) kobiety w wieku 0-17 -   965 osób
18-59 - 3479 osób
60 i więcej -- 2014 osób

2) mężczyźni w wieku 0-17 - 1020 osób
18-59 3638 osób
60 i więcej - 1525 osób

W 2018 r. zarejestrowano:

Zgony - 125
 kobiet - 54
 mężczyzn - 71 

Urodzenia - 110
 kobiet - 58
 mężczyzn - 52

małżeństwa - 98
rozwody - 28
owdowienia - 45
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III. INFORMACJE FINANSOWE:

III. A. Stan Finansów Gminy:

Dochodami gminy są:

- dochody własne,

- subwencja ogólna,

- dotacje celowe.

Udział  poszczególnych  grup  dochodów  w  dochodach  ogółem  (49.411.906,93  zł)  w  2018  r.
przedstawiał się następująco:

- dochody własne – 68,95%

- subwencja ogólna – 1,85%

- dotacje celowe – 29,20%.

Wydatki gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych dzieli się na:

- wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe.

Udział  poszczególnych  grup  wydatków  w  wydatkach  ogółem  (55.042.801,37  zł)  w  2018  r.
przedstawiał się następująco:

- wydatki bieżące – 75,46%,

- wydatki majątkowe – 24,54%.

Na  koniec  2018  r.  zadłużenie  gminy  z  tytułu  zaciągniętych  rat  kredytów  i  pożyczek  oraz
wyemitowanych  papierów  wartościowych  wyniosło  10.720.279,42  zł.  W  2018  roku  gmina
zaciągnęła zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 8.500.000,00 zł oraz
z tytułu pożyczek 220.279,42 zł.

Wysokość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy
wynikających  z  rozliczeń  wyemitowanych  papierów  wartościowych,  kredytów  i  pożyczek  z  lat
ubiegłych wynosi  po zakończeniu roku 2018 - 6.352.699,13 zł.
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III. B. Wykonanie budżetu gminy

Wykonanie budżetu na koniec 2018 r. zamknęło się kwotami:

- dochody ogółem: 49.411.906,93 zł, w tym:

 dochody bieżące: 45.651.929,08 zł,

 dochody majątkowe: 3.759.977,85 zł,

- wydatki ogółem: 55.042.801,37 zł w tym:

 wydatki bieżące: 41.537.241,70 zł,

 wydatki majątkowe: 13.505.559,67 zł.

Na koniec 2018 r. wynik budżetu to wykonany deficyt budżetu w wysokości 5.630.894,44 zł.
Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, roczny wynik finansowy przeksięgowany zostanie na
skumulowany  wynik  budżetu  (na  dzień  31  grudnia  2018  r.  to  nadwyżka  budżetu  w  kwocie
1.263.314,15 zł), który będzie wynosić -4.367.580,29 zł i będzie stanowił skumulowany niedobór
budżetu gminy.

Zaplanowane do spłaty w roku 2018 raty kredytów w wysokości 550.000,00 zł spłacone
zostały w pełnej wysokości.

1,29% dochodów ogółem gmina w roku 2018 przeznaczyła na obsługę zadłużenia (spłatę
rat kapitałowych i odsetek).

Dynamika dochodów i wydatków budżetu gminy:

Dochody / wydatki rok 2017 rok 2018 Wskaźnik
dynamiki

(2018/2017)

Dochody ogółem: 44 087 259,34 49 411 906,93 112,10

Dochody bieżące, w tym: 42 707 213,36 45 651 929,08 106,90

udziały w PIT 11 320 308,00 12 344 222,00 109,05

udziały w CIT 448 343,88 578 847,46 129,11

podatek od nieruchomości 5 579 845,27 6 046 299,20 108,36
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dotacje  na  zadania  z  zakresu
administracji rządowej i innych
zadań zleconych jst

9 509 872,46 9 947 947,16 104,61

Dochody majątkowe, w tym: 1 380 045,98 3 759 977,85 272,45

ze sprzedaży majątku 644 720,25 660 575,88 102,46

Wydatki ogółem: 43 642 409,50 55 042 801,37 126,12

Wydatki bieżące 37 923 300,39 41 537 241,70 109,53

Wydatki majątkowe 5 719 109,11 13 505 559,67 236,15

III. C. Wykonanie wydatków majątkowych

Realizacja wydatków majątkowych:

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

600  Transport i łączność 4 926 169,81 3 181 324,75 64,58

 60016 Drogi publiczne gminne 4 926 169,81 3 181 324,75 64,58

  

Projektowanie, budowa i modernizacja 
ulic i parkingów  na terenie Gminy: 
Chełmek: Paprotnik, Miodowa, 
Powstańców Śląskich, Gorzów: 
Zaciszna, Bobrek: Nowa

795 100,00 794 113,26 99,88

  Przebudowa ul. Fredry w Chełmku 191 761,46 148 952,35 77,68

  
Zwiększenie dostępności do terenów 
przemysłowych w Chełmku – budowa 
drogi dojazdowej do strefy

200 000,00 0,00 0,00

  Program rewitalizacji - Chełmek 
odNowa: Nowe przestrzenie aktywności
i integracji społecznej w Chełmku, 
szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin
z dziećmi; przestrzeń przyjazna 
mieszkańcom – integracji, rekreacji i 
dostępu do usług; przebudowa dróg 

2 339 308,35 875 525,77 37,43
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podobszaru rewitalizacji nr 2 (Brzozowa,
Klonowa, Topolowa, Głogowa, 
Kolejowa)

  

Modernizacja układu dróg- ulica Wojska 
Polskiego i ulica Ofiar Faszyzmu w 
Chełmku, stanowiących dojazd do 
miejsca pamięci

1 400 000,00 1 362 733,37 97,34

700  Gospodarka mieszkaniowa 6 097 373,44 6 027 185,98 98,85

 70005
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

6 097 373,44 6 027 185,98 98,85

  
Docieplenie budynku Domu Ludowego i 
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 
Kwiatowej 1 w Gorzowie

166 165,00 165 113,80 99,37

  
Budowa instalacji węzła cieplnego dla 
zasilania budynku w Gorzowie przy ul. 
Kwiatowej 1

210 500,00 194 227,00 92,27

  

Program rewitalizacji - POTRZEBNA 
odNowa: Przestrzeń spotkania i 
rekreacji na obszarach wiejskich gminy 
Chełmek; Przestrzeń spotkania i 
rekreacji w Gorzowie 
(zagospodarowanie terenu w rejonie ul. 
Szkolnej)

1 125 191,64 1 119 491,64 99,49

  

Program rewitalizacji - POTRZEBNA 
odNowa: Przestrzeń spotkania i 
rekreacji na obszarach wiejskich gminy 
Chełmek; Przestrzeń spotkania i 
rekreacji w Bobrku (zagospodarowanie 
terenu w rejonie ul. Długiej)

592 862,40 554 511,71 93,53

  Program rewitalizacji - Chełmek 
odNowa: Nowe przestrzenie aktywności
i integracji społecznej w Chełmku, 
szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin
z dziećmi; przestrzeń przyjazna 
mieszkańcom- integracji, rekreacji i 
dostępu do usług; Skwer dzieci i 
młodzieży (SKATE PARK, park linowy)

2 589 080,55 2 585 255,98 99,85

  Program rewitalizacji - Chełmek 
odNowa: Nowe przestrzenie aktywności

1 232 118,35 1 232 102,35 100,00
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i integracji społecznej w Chełmku, 
szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin
z dziećmi; przestrzeń słowa i spotkania- 
spotkania w przestrzeni słowa- 
biblioteka i miejsce dla rodzin 
(przebudowa budynku przy ul. 
Brzozowej)

  
Aktualizacja PFU przebudowy budynku 
dworca PKP w Chełmku wraz z budową 
parkingu

3 300,00 3 300,00 100,00

  Budowa altany drewnianej 10 000,00 10 000,00 100,00

  
Budowa punktów bezpłatnego dostępu 
do Internetu

10 655,50 10 655,50 100,00

  Zakup gruntów 157 500,00 152 528,00 96,84

 710  Działalność usługowa 98 812,00 64 362,00 65,14

  71035 Cmentarze 98 812,00 64 362,00 65,14

  
Rozbudowa cmentarza komunalnego w 
Chełmku

98 812,00 64 362,00 65,14

750  Administracja publiczna 11 900,00 11 900,00 100,00

 75023
Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu)

11 900,00 11 900,00 100,00

  Wykonanie klimatyzacji w biurach nr 
5,6,121 Urzędu Miejskiego

11 900,00 11 900,00 100,00

754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

38 000,00 38 000,00 100,00

 75404 Komendy wojewódzkie Policji 25 000,00 25 000,00 100,00

  

Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia 
Policji z przeznaczeniem na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych

25 000,00 25 000,00 100,00

 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000,00 13 000,00 100,00
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dotacja celowa inwestycyjna na zakup 
sprzętu ratownictwa technicznego dla 
OSP Gorzów

13 000,00 13 000,00 100,00

801  Oświata i wychowanie 473 162,00 471 951,31 99,74

 80101 Szkoły podstawowe 436 070,00 435 220,00 99,81

  Budowa parkingu przy SZS nr 1 w 
Chełmku

334 000,00 333 150,00 99,75

  
Wykonanie ogrodzenia SZS Bobrek od 
strony placu zabaw

15 000,00 15 000,00 100,00

  

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 
SZS nr 1 w Chełmku wraz z 
przepompownią ścieków do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej

60 270,00 60 270,00 100,00

  
Modernizacja ogrodzenia SZS-P Nr 2 w 
Chełmku przy ul. Brzozowej

26 800,00 26 800,00 100,00

 80104 Przedszkola 37 092,00 36 731,31 99,03

  
Doposażenie placu zabaw przy SZS nr 
1 w Chełmku

17 732,00 17 731,31 100,00

  Doposażenie przedszkolnego placu 
zabaw przy SZSP Nr 2 w Chełmku

19 360,00 19 000,00 98,14

852  Pomoc społeczna 30 587,75 30 587,75 100,00

 85203 Ośrodki wsparcia 30 587,75 30 587,75 100,00

  Budowa placu zajęć integracyjnych w 
ŚDS

30 587,75 30 587,75 100,00

855  Rodzina 2 368 049,00 2 352 810,35 99,36

 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 368 049,00 2 352 810,35 99,36

  Budowa żłobka przy ul. Brzozowej w 
Chełmku

2 368 049,00 2 352 810,35 99,36

900  Gospodarka komunalna i ochrona 1 440 000,00 1 316 237,53 91,41
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środowiska

 90005
Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu

490 000,00 465 974,59 95,10

  
Program Ograniczenia Niskiej Emisji na 
terenie Gminy Chełmek – dotacja na 
wymianę piecy

490 000,00 465 974,59 95,10

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000,00 92 262,94 61,51

  Oświetlenie w gminie Chełmek 150 000,00 92 262,94 61,51

 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 700 000,00 700 000,00 100,00

  Zakup i objęcie akcji i udziałów 700 000,00 700 000,00 100,00

 90095 Pozostała działalność 100 000,00 58 000,00 58,00

  Zakup urządzeń na plac zabaw 20 000,00 0,00 0,00

  Zakup wiat przystankowych 20 000,00 0,00 0,00

  
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na 
placu zabaw w Chełmku przy ul. 
Mickiewicza

60 000,00 58 000,00 96,67

926  Kultura fizyczna 611 200,00 11 200,00 1,83

 92601 Obiekty sportowe 611 200,00 11 200,00 1,83

  Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji 
Wyspa w Chełmku

600 000,00 0,00 0,00

  
Zakup kosiarki do budynku socjalno – 
biurowego przy boisku w Bobrku

11 200,00 11 200,00 100,00

  R A Z E M 16 095 254,00 13 505 559,67 83,91
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III. D. Fundusze zewnętrzne

(umowy o dofinansowanie podpisane w 2018 roku)

Nazwa projektu/zadania Wartość
projektu/zadania

Pozyskane środki
zewnętrzne

Wkład własny
gminy

Przestrzeń spotkania
 i rekreacji w Gorzowie

/dofinansowanie: Regionalny
Program Operacyjny

Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, Działanie

11.2 Odnowa obszarów
wiejskich/

1 441 702,94 1 081 277,15 360 425,77

Żłobek Samorządowy
Świetliki

/ dofinansowanie: Urząd
Wojewódzki w Krakowie 
w ramach Rządowego
Programu MALUCH +/

2 316 821,85 959 043,00 1 357 778,85

Docieplenie budynku Domu
Ludowego i Ochotniczej

Straży Pożarnej przy ulicy
Kwiatowej 1 

w Gorzowie / WFOŚ 
i GW w Krakowie -

preferencyjna pożyczka, 
z możliwością częściowego

umorzenia/

279 906,18 131 088,00 148 818,18

Budowa instalacji węzła
cieplnego budynku w
Gorzowie przy ulicy

Kwiatowej 1
/ WFOŚ i GW 

w Krakowie - preferencyjna
pożyczka, z możliwością
częściowego umorzenia/

190 527,00 89 191,42 101 335,58

Chełmek odnowa. Nowe
przestrzenie aktywności i

integracji społecznej w
Chełmku, szczególnie dla

seniorów, dzieci 
i rodzin z dziećmi/

dofinansowanie: Regionalna
Program Operacyjny

Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020,
Podziałanie 11.1.2

Rewitalizacja miast średnich
i małych/

18 214 608,64 11 481 142,81 6 733 465,83
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„POTRZEBNA odnowa:
Przestrzeń  spotkania i
rekreacji na obszarach

wiejskich gminy Chełmek:
Przestrzeń spotkania
i rekreacji w Bobrku

/Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -

2020, Oś 4 LEADER,
zadanie realizowane w

ramach strategii Lokalnej
Grupy Działania "Dolina

Soły"/

554 511,71 351 950,00 202 561,71

Zwiększenie dostępności do
terenów przemysłowych –
budowa dróg dojazdowych

do strefy
/dofinansowanie: Regionalny

Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020,
Poddziałanie 7.1.3 Drogi

Subregionalne/

6 218 193,59 4 387 265,44 1 830 928,15

III.E.  Zadania inwestycyjne 

I. Zadania inwestycyjne i stopień ich realizacji

L.p. Przedmiot zamówienia Stopień realizacji

1 Budowa Centrum turystyki i rekreacji WYSPA w
Chełmku

Zrezygnowano z realizacji zadania.
Dwukrotne ogłoszono przetarg na realizacje

zadania. W każdym przypadku najniższa
oferta przekraczała szacowaną wartość

zamówienia o ponad 2 mln zł. 

2

Program rewitalizacji – Chełmek od nowa:
Nowe przestrzenie aktywności i integracji

społecznej szczególnie dla seniorów, dzieci i
rodzin z dziećmi; przestrzeń przyjazna

mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu
do usług; przebudowa dróg podobszaru
rewitalizacji nr 2 (Brzozowa, Topolowa,

Klonowa, Głogowa, Kolejowa)

Do końca grudnia zrealizowano roboty za
kwotę 873.300,00zł. Zakończenie zadania

w 2019r.

3 Program rewitalizacji – Chełmek od nowa:
Nowe przestrzenie aktywności i integracji

społecznej szczególnie dla seniorów, dzieci i
rodzin z dziećmi; przestrzeń przyjazna

mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu
do usług; Skwer dzieci i młodzieży (SKATE

Zrealizowano i oddano do użytkowania
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PARK, park linowy)

4

Program rewitalizacji – Potrzebna od nowa:
Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach

wiejskich gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania
i rekreacji w Bobrku (Zagospodarowanie terenu

w rejonie ul. Długiej)

Zrealizowano i oddano do użytkowania

5
Zwiększenie dostępności do terenów

przemysłowych w Chełmku – budowa drogi
dojazdowej do strefy

Wyłoniono wykonawcę rozpoczęto prace
projektowe. Realizacja zadania 2017 –

2020r.

6

Program rewitalizacji – Chełmek od nowa:
Nowe przestrzenie aktywności i integracji

społecznej szczególnie dla seniorów, dzieci i
rodzin z dziećmi; Przestrzeń słowa i spotkania
– spotkania w przestrzeni słowa – biblioteka i
miejsce dla rodzin (Przebudowa budynku przy

ul Brzozowej)

Do końca grudnia 2018 r. zrealizowano
roboty na kwotę 1.222.118,35 zł.

Zakończenie zadania 2019r.

7
Docieplenie budynku Domu Ludowego i

Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kwiatowej
1 w Gorzowie

Zrealizowano zadanie

8 Budowa instalacji węzła cieplnego dla zasilania
budynku w Gorzowie przy ul. Kwiatowej 1

Zrealizowano zadanie

9 Budowa parkingu przy SZS nr 1 w Chełmku Zrealizowano zadanie

10  Budowa żłobka przy ul. Brzozowej w Chełmku Zrealizowano i oddano do użytkowania

11 Przebudowa odcinka ul. Paprotnik w Chełmku Zrealizowano zadanie

12 Budowa parkingu przy ul. Powstańców Śląskich
w Chełmku

Zrealizowano zadanie

13 Przebudowa ul. Zacisznej w Gorzowie Zrealizowano I etap zadania

14
Modernizacja układu dróg – ulica Wojska

Polskiego, ulica Marszałka Piłsudskiego i ulica
Ofiar Faszyzmu w Chełmku, stanowiących

dojazd do miejsca pamięci

Zrealizowano zadanie

15 Przebudowa ul. Fredry w Chełmku Wykonano roboty związane z montażem
krawężników drogi oraz wymianą

konstrukcji jezdni. 
Finansowanie przeniesione na środki

niewygasające.

16
Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach

wiejskich gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania
i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie

terenu oraz budowa kortu w rejonie ul. Szkolnej

Zrealizowano zadanie (Prace rozpoczęły
się w 2017r.)
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III. F. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmek sporządzona została w szczegółowości
wynikającej  z  art.  226  ustawy  o  finansach  publicznych   i  obejmuje  lata  2018  –  2031.  WPF
przedstawia  sytuację  finansową  gminy  obejmującą:  dochody,  wydatki,  wynik  finansowy  oraz
wartość przychodów i rozchodów z uwzględnieniem prognozy łącznej kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia planowany wynik budżetu do roku 2020 jako
deficyt budżetu, a od roku 2021 wynik budżetu do nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona
na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Do roku 2020 WPF zakłada
wzrost  zadłużenia,  które na koniec 2020 r.  wynosić  będzie  16.382.165,00 zł.  Całkowita  spłata
długu  nastąpi  w  roku  2031.  WPF  obejmuje  okres,  w  jakim  przewiduje  się  pełną  spłatę
zaciągniętych  i  planowanych  do  zaciągnięcia  zobowiązań.  Możliwość  spłaty  zadłużenia
zdeterminowana  jest  poziomem  indywidualnego  wskaźnika,  o  którym  mowa  w  art.  243,
z uwzględnieniem art. 244 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiona w WPF prognoza kwoty
długu  wskazuje,  że  od  2018 r.  roczna  wartość  obciążeń budżetu  spłatą  długu,  kosztami  jego
obsługi  do  planowanych  dochodów  ogółem  budżetu   danego  roku  nie  przekracza  średniej
arytmetycznej  –  z  obliczonych  dla  bezpośrednio  poprzedzających  dany  rok  trzech  lat-  relacji
dochodów  bieżących,  powiększonych  o  wpływy  uzyskane  ze  sprzedaży  majątku  oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej do
roku 2021. Są to głównie wydatki majątkowe na programy lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków UE. Łączne nakłady finansowe na zadania objęte wykazem
przedsięwzięć do WPF, współfinansowane środkami UE to kwota 50.378.400,02 zł.

III. G. Realizacja Budżetu Obywatelskiego i Fundusz Sołecki

1. Budżet Obywatelski w 2018 r. 

W 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowane zostały dwa zadania, które otrzymały
największą ilość głosów:

Osiedle Nowe Miasto

„Doposażenie przedszkolnego placu zabaw przy SZSP Nr 2 w Chełmku”. W ramach zadania
zakupiono urządzenia na plac zabaw. Łączny koszt zadania wyniósł 54.550,00 zł.

Zadanie zdobyło 504 ważnie oddanych głosów mieszkańców w wyborach odbytych 16.X.2017 r.

Osiedle Stare Miasto

„Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku”.  Zadanie
polegało na zakupie i montażu urządzeń na plac zabaw przy SZS nr 1. Koszt zadania – 33.000,00
zł.

Zadanie zdobyło 52 ważnie oddane głosy mieszkańców w wyborach odbytych 16.X.2017 r.
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2. Fundusz Sołecki w 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chełmek w 2018 r. – środki z art. 2 ust. 1 
ustawy o funduszu sołeckim.

Sołectwo Bobrek   kwota: 29 120,70 zł z tego m.inn. 

 3.798,00 zakup lodówki i wyposażenia kuchennego do Domu Ludowego w Bobrku

 13 322,70 zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP Bobrek

 800,00 zakup pralki do budynku socjalno-biurowego przy boisku sportowym  

 11 200,00       zakup kosiarki do budynku socjalno – biurowego przy boisku 

 

Sołectwo Gorzów       kwota: 29 306,30 zł z tego m.inn. 

 2 000,00 zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Ludowego w Gorzowie

 27 306,30 zakup sprzetu do siłowni w Gorzowie

Ogółem Fundusz Sołecki w 2018 r wyniósł 58.427,00 zł

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

IV. A. Stan mienia komunalnego, gospodarka nieruchomościami

Zgodnie  art.  43  ustawy o  samorządzie  gminnym mienie  komunalne  stanowi  własność
i  inne  prawa  majątkowe  w  tym  ograniczone  prawa  rzeczowe,  użytkowanie  wieczyste
wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach oraz posiadanie, należące do poszczególnych gmin
i  ich związków oraz mienie  innych gminnych osób prawnych,  w tym przedsiębiorstw.  prawach
własności
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Gospodarowanie mieniem znajdującym się̨  bezpośrednio w gestii  gminy zastrzeżono do
kompetencji Burmistrza Gminy, który upoważniony jest do składania oświadczeń́ woli, w imieniu
gminy w zakresie zarządu tym majątkiem, jednak w zakresie czynności skutkujących potencjalnym
powstaniem zobowiązań  finansowych  składane  przez  burmistrza  oświadczenia  woli  wymagają̨
kontrasygnaty skarbnika gminy. 

Gmina  Chełmek  wykonuje  prawa  wynikające  z  faktu  uzyskania  przez  miasto  pozycji
wspólnika  w  spółce  prawa  handlowego,  tj.  prawa  z  tytułu  udziału  w  spółce  z  ograniczoną
odpowiedzialnością̨ i wynikające z udziałów należących do miasta.
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1 Grunty orne 0,5100
2 Sady 0,0000
3 Łąki trwałe 47,1756
4 Pastwiska trwałe 28,2902
5 Grunty pod wodami 19,9861
6 Lasy 27,9331
7 Grunty zadrzewione i zakrzewione 8,9211
8 Tereny mieszkaniowe 2,2537
9 Tereny przemysłowe 1,2268
10 Tereny zabudowane inne 18,3541
11 Zurbanizowane tereny niezabudowane 27,2572
12 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 19,2579
13 Użytki kopalne 0,0000
14 Tereny komunikacyjne 49,8383
15 Użytki ekologiczne 0,0000
16 Tereny różne 12,4821
17 Nieużytki 1,1136

SUMA 264,5998

Dane dotyczące rodzajów gruntów stanowiących własność i 
współwłasność Gminy Chełmek

L.p Rodzaj gruntu Stan na dzień 
31.12.2018r.

Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2018r.

1 2 3

Własność Gminy Chełmek 1574 264,2833

Współwłasność Gminy Chełmek 33 0,3165

SUMA 1607 264,5998

Dane dotyczące powierzchni gruntów stanowiących własność i 
współwłasność Gminy Chełmek

Liczba 
działek

Powierzchnia 
w ha



Mienie komunalne jest utrzymywane i wykorzystywane ze szczególną troską, gdyży  stanowi
podstawę̨  rzeczową wykonywania  wielu  zadań́  realizowanych  przez  Gminę Chełmek,  wymaga
racjonalnej eksploatacji, a także zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu,
zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochronnę. 

W roku 2018 Burmistrz Chełmka realizował zadania w zakresie gospodarowania gminnym
zasobem nieruchomości Gminy Chełmek w szczególności poprzez:

1) ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 

2) zapewnienie wyceny tych nieruchomości, 

3) zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

4) wykonywanie,  czynności  związanych  z  naliczeniem  należności  za  nieruchomości
udostępniane z zasobu, 

5) zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu, 

6) wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

7) podejmowanie  czynności  w  postępowaniu  sądowym,  w  szczególności  w  sprawach
dotyczących  własności  lub  innych  praw  rzeczowych  na  nieruchomości,  o  zapłatę
należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub
użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, 

8) składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości Gminy Chełmek oraz
o wpis w księdze wieczystej. 

Burmistrz Chełmka Chełmek gospodarował zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami
racjonalnej  gospodarki,  kierując  się  przy  tym  zaspokajaniem  potrzeb  społeczności  lokalnej
i realizacją zadań publicznych.

Zasób  tworzą  nieruchomości,  które  stanowią  przedmiot  własności  gminy  i  nie  zostały
oddane  w  użytkowanie  wieczyste,  oraz  nieruchomości  będące  przedmiotem  użytkowania
wieczystego gminy.
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Wyszczególnienie
1 2

Udziały, akcje

ABS Bank Spółdzielczy
Inne

Wartość udziałów (akcji) Gmniny Chełmek w kapitale udziałowym 
(akcyjnym)

Stan na 
31.12.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki 
Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. 12 000
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku 
Sp. z o.o. 14 490 500
Administracja Domów Mieszkalnych w Chełmku Sp. 
z o.o. 1 208 500

2 000



Prawo własności ustanowione zostało na podstawie decyzji  administracyjnych wydanych
przez Wojewodę Małopolskiego  w Krakowie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy
wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o pracownikach  samorządowych
(Dz. U. z 1990 r.  nr 32, poz. 191 z p.źn. zm.), oraz umów kupna, umów sprzedaży, zawartych w
formie aktów notarialnych z osobami fizycznymi i prawnymi, w myśl przepisów ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z p.źn. zm.),

24

Forma władania 
Stan na dzień 31.12.2018r.

Liczba działek Powierzchnia w ha

Własność Gminy Chełmek 1607 264,5998
w tym: Współwłasność Gminy Chełmek 33 0,3165
Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne 191 0,9791
Użytkowanie wieczyste - osoby prawne 32 6,0437
Trwały Zarząd 21 3,8257
Użytkowanie 0 0,0000
Użyczenie 1 0,0400
Służebność 61 1,0343

Dane dotyczące formy władania gruntami stanowiącymi własność i współwłasność 
Gminy

Dane dotyczące nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Chełmek

Tryb nabycia

Stan na 31.12.2018r.
Wartość w zł

Gruntu

1 2 3 4
Zrzeczenia 0 0,00
Zamiana gruntów 0 0,00
Pierwokupy 0 0,00
Darowizna 0 0,00

151 0,00

0 0,00
Wywłaszczenia 0 0,00
Wykup 2854 0,00

0 0,00
Komunalizacja na wniosek 0 0,00
Komunalizacja z mocy prawa 1697 0,00

0 0,00
Nabycie ZRiD 0 0,00

RAZEM 0,00

Powierzchnia 

w m2 Nieruchomośc
i zabudowanej

Przejęcie w trybie art. 73 ustawy 
przepisy wprowadzające ustwy 
reformujące administrację publiczną 4 530
Przejęcie w trybie art. 98 ustawy o 
gospodarce nieruchomosciami

152 528
Przejecie w trybie art. 66 ustawy 
Ordynacja podatkowa

51 700
Art. 13 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa 

4 702 208 758



Zbywanie  nieruchomości  gminnych  odbywało  się  za  zgodą  Rady  Miejskiej  w  Chełmku
wyrażoną w odrębnych uchwałach. Zbyciu podlegały nieruchomości, które nie są niezbędne do
realizacji celów publicznych. 

Nieruchomości, które nie zostały zagospodarowane na cele niezbędne do realizacji zadań gminy
lub inwestycyjne zostały udostępnione na warunkach określonych w umowie dzierżawy, najmu lub
użyczenia. 

W roku 2018 zostały przekazywane do zarządzania jednostkom organizacyjnym gminy  
w celu realizacji zadań nieruchomość należące do zasobu gminy

Pozostałe formy zagospodarowania nieruchomości gminnych przedstawia poniższa tabela.
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Dane dotyczące zbycia nieruchomości Gminy Chełmek 

Forma prawna
 Stan na 31.12.2018r.

Liczba

1 2 3

11

177,53 4

Sprzedaż lokali użytkowych i garaży 0,00 0

0,00 0

Zamiany 0,00 0
Wniesienie nieruchomości aportem 0,00 0

0,00 0

Powierzchnia 

w m2

Sprzedaż nieruchomości  (bez mieszkań, 
garaży i lokali użytkowych 11 758,00

Sprzedaż mieszkań w tym na rzecz 
najemców

Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności

Oddanie nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste*

Pozostałe formy zagospodarowania nieruchomości gminnych

Forma prawna
 Stan na 31.12.2018r.

Liczba

1 2 3

11

177,53 4

Sprzedaż lokali użytkowych i garaży 0,00 0

0,00 0

Zamiany 0,00 0
Wniesienie nieruchomości aportem 0,00 0

0,00 0

21

Oddanie nieruchomości w użyczenie* 400,00 0

0,00 0

Oddanie nieruchomości w dzierżawę* 154
Oddanie w najem* 738,12 16
Ustanowienie służebności* 0,00 0
Czasowe zajęcie nieruchomosci* 0,00 0
Bezumowne korzystanie* 6

SUMA 212

Powierzchnia 

w m2

Sprzedaż nieruchomości  (bez 
mieszkań, garaży i lokali użytkowych 11 758,00

Sprzedaż mieszkań w tym na rzecz 
najemców

Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności

Oddanie nieruchomości w 
użytkowanie wieczyste*
Oddanie nieruchomości w trwały 
zarząd* 38 778,00

Oddanie nieruchomości w 
użytkowanie*

770 322,00

1 561,00

823 734,65



IV. B.Infrastruktura techniczna

1. Drogi 

Drogi gminne publiczne / wewnętrzne. Stan na  31 grudnia 2018r.
Chełmek
1. 25 Stycznia
2. Batorego
3. Baty
4. Boczna
5. Dąbrowskiej
6. Długosza
7. Flisaków
8. Fredry
9. Galla
10. Głogowa
11. Grunwaldzka
12. Hermana
13. Kasprowicza
14. Kazimierza Wielkiego
15. Klonowa
16. Kochanowskiego
17. Kolejowa
18. Kraszewskiego
19. Kręta
20. Królowej Jadwigi
21. Krótka
22. Krzywoustego
23. Leśna
24. Lipowa
25. Łokietka
26. Na Skałce
27. Norwida
28. Nowopole
29. Ofiar Faszyzmu -część
30. W. Orkana
31. Pl. Kilińskiego
32. Paprotnik
33. Polna
34. Przemysłowa
35. Piłsudskiego - sięgnik 10
i 12
36. Rydla
37. Rzeczna
38. Sadowa

39. Sienkiewicza
40. Słowackiego
41. Sobieskiego
42. Staffa
43. Staicha
44. Starowiejska
45. Struga
46. Świerkowa
47. Tetmajera
48. Topolowa
49. Tuwima
50. Wandy
51. Księdza Wcisło
52.  Wojska  Polskiego
3,5,6,8
53. Wrzosowa
54. Wstydliwego
55. Wyspiańskiego
56. Zapolskiej
57. Żeromskiego - część
58.  drugi  sięgacz
Powstańców Śląskich
59. Staicha ( od Baty
do Pl. Kilińskiego)
60. M. Piłsudskiego
61. Wojska Polskiego
62. 11 Listopada
63. Generała Andersa
64. Brzozowa
65. Jagodowa
66. Poziomkowa
67. Brzechwy
68. Leśmiana
69. Wiśniowa
Gorzów
1. Dębowa
2. Flisaków
3. Kolejowa
4. Krótka
5. Krzywa

6. Kwiatowa
7. Leśna
8. Lipowa
9. Małowy
10. Orliska
11. Parkowa
12. Piaski
13. Polna
14. Rzeczna
15. Smugowa
16. Sosnowa
17. Sportowa
18. Świnna
19. Wąska
20. Wrzosowa
21. Źródlana
22. Graniczna
Bobrek
1. Akacjowa
2. Bagienna
3. Cicha
4. Dębowa
5. Długa
6. Głogowa
7.  Graniczna (na  granicy  z
Gromcem)
8. Jarzębinowa
9. Kasztanowa
10. Kolista
11. Krótka
12.Księdza
Wyszogrodzkiego
13. Księżnej Ogińskiej
14. Kwiatowa
15. Leśna
16. Lipowa
17. Łąkowa
18. Mała Droga
19. Nowa
20. Ogrodowa
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21. Parkowa
22. Podkomorska
23. Polna
24. Pustynna

25. Rolna
26. Słoneczna
27. Spacerowa
28. Spokojna

29. Starowiejska
30.Szkolna

2. Transport
Organizatorem  transportu  zbiorowego  w  Powiecie  Oświęcimskim  na  podstawie

porozumienia międzygminnego Nr OR-o.031.2.2018.VII z dnia 01.03.2018r. jest Miasto Oświęcim.
Na terenie Gminy Chełmek kursują linie autobusowe 22 i 32.

Gmina  udziela  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Chrzanowskiego  na  podstawie  umowy
rocznej. Organizatorem transportu zbiorowego jest ZK „KM” Chrzanów. Na terenie Gminy Chełmek
kursują linie autobusowe nr A, B, 8, 25.

3. Oświetlenie
Inwestycje oświetleniowe zrealizowane w 2018 roku

Chełmek
Budowa oświetlenia (ulica Hermana i ulica Wstydliwego) 15 321,26 zł brutto

Budowa oświetlenia (ulica Sienkiewicza) 26 125,51 zł brutto

Bobrek Budowa oświetlenia (ulica Polna) 15 047,29 zł brutto

RAZEM 56 494,06 zł brutto

 

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYKI, PROGRAMÓW 
I STRATEGII

V. A. Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2014-2020

28 października 2014 roku na sesji Rady Miejskiej w Chełmku została podjęta uchwała nr
XLI/381/2014  w  sprawie  przyjęcia  "Strategii  Rozwoju  Gminy  Chełmek  na  lata  2014-2020".
Dokument ten zastąpił dotychczas obowiązującą "Strategię Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005-
2015".

Strategia  Rozwoju  Gminy  stanowi  jeden  z  najważniejszych  dokumentów  planowania
długofalowego.  Jest  narzędziem  skutecznego  rozwiązywania  problemów  gospodarczych,
społecznych,  ekologicznych  i  przestrzennych  w  gminie.  Ponadto  jest  pomocna  w  bieżących
pracach  samorządów,  takich  jak  promocja,  opracowanie  planów  rozwoju  społeczno  –
gospodarczego  oraz  ofert  inwestycyjnych.  Posiadanie  Strategii  jest  warunkiem koniecznym do
pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zwłaszcza środków pochodzących z Unii Europejskiej. 
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Strategia, która zawiera 5 obszarów tematycznych:
    1. Rewitalizacja
    2. Zarządzanie energią
    3. Mieszkańcy
    4. Konkurencyjna gospodarka
5. Przestrzeń, Środowisko, Przyroda

W ramach w/w obszarów zaplanowano do zrealizowania 65 działań i inicjatyw.

Strategia Gmina Chełmek zakłada 5 obszarów działania: 1) rewitalizacja, 2) Zarządzenie
energią, 3) Mieszkańcy, 4) Konkurencyjna gospodarka oraz 5) Przestrzeń, środowisko, przyroda.
Każda z nich zawiera określone cele, które są realizowane przez gminę w zależności od potrzeb
mieszkańców. Główne działania skoncentrowane są wokół 1 obszaru, czyli rewitalizacji. W 2018
można wyróżnić te związane z: zmianą układów komunikacyjnych, modernizację, poprawą estetyki
i  funkcjonalności  budynków użyteczności  publicznej  oraz  budynków mieszkalnych,  tworzeniem
nowej  i  rozwijaniem  istniejącej  przestrzeni  rekreacyjnej  oraz  porządkowaniem  przestrzeni
obszarów wiejskich dla ich publicznego i gospodarczego wykorzystania. Z zakresu rewitalizacji w
2018 roku zrealizowano następujące zadania:

 Przestrzeń  spotkania  i  rekreacji  w  Gorzowie  /dofinansowanie:  Regionalny  Program
Operacyjny  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  Działanie  11.2  Odnowa
obszarów wiejskich/;

 Chełmek  odnowa.  Nowe  przestrzenie  aktywności  i  integracji  społecznej  w  Chełmku,
szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi – SkatePark (zakończony), drogi oraz
przestrzeń  słowa  i  spotkania  (rozpoczęte)  /dofinansowanie:  Regionalna  Program
Operacyjny  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  Podziałanie  11.1.2
Rewitalizacja miast średnich i małych/;

 POTRZEBNA odnowa:  Przestrzeń   spotkania  i  rekreacji  na  obszarach  wiejskich  gminy
Chełmek:  Przestrzeń spotkania i  rekreacji  w Bobrku /dofinansowane:  Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Oś 4 LEADER, zadanie realizowane w ramach
strategii Lokalnej Grupy Działania "Dolina Soły"/

V.  B.  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  przestrzennego
zagospodarowania gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego

Polityka  przestrzenna,  definiująca  lokalne  zasady  gospodarowania  przestrzenią,  jest
jednym z elementów polityki lokalnej gminy.  Burmistrz Chełmka w roku 2018 mając na względzie
konieczność zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chełmek w tym zakresie podjął inicjatywę
uchwałodawczą. Zainicjował podjęcie uchwał przez Radę Miejską w Chełmku w sprawie sporzą-
dzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cheł-
mek i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodnich tere-
nów Bobrka i części Gorzowa.

Z  uwagi  na  wielokrotne  modyfikacje  studium  (ostatnia  wersja  Studium  uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Chełmek  została  zmieniona  Uchwałą  Nr

28



XXVII/273/17 Rady Miejskiej  Chełmek z dnia 27 kwietnia 2017 r.)   powodujące istotne zmiany
w przedmiotowym  dokumencie  planistycznym  oraz  w  związku  z  koniecznością  uaktualnienia
w pełnym zakresie  obowiązujących  uwarunkowań (wyszczególnionych w art.  10  ust.  1  ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a także zdefiniowania
możliwości  rozwojowych  Gminy Chełmek  Rada Miejska Chełmek  w dniu  27 listopada  2018 r.
podjęła  uchwałę  nr  II/16/18  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek.

Łączna  powierzchnia  terenów  objętych  obowiązującymi  miejscowymi  planami
zagospodarowania  przestrzennego  w  gminie  Chełmek  w  roku  2018  wyniosła  332,61  ha,  co
stanowi 12,18% powierzchni całej gminy.

W związku z powyższym w roku 2018 Burmistrz Chełmka:

1. wystąpił  do  Rady  Miejskiej  w  Chełmku  o  podjecie  uchwały  w  sprawie  sporządzenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  wschodnich  terenów  Bobrka
i części Gorzowa (pow. 970 ha),

2. kontynuował prace planistyczne  w zakresie opracowania miejscowych plan zagospodarowania
przestrzennego;

a) dla terenów „Starego Miasta” w Chełmku (pow. 610 ha),

b) dla południowo-wschodnich terenów Gorzowa (pow. 130 ha).

Po  uchwaleniu  ww.  planów  procentowy  udział  obszarów  pokrytych  planami  miejscowymi
w stosunku do powierzchni całej gminy wyniesie 74,82%.

Wykaz obowiązujących mpzp na terenie gminy Chełmek:

1. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  zabudowy  mieszkaniowej
w Chełmku w rejonie ulic Leśnej i Polnej (pow. 9,21 ha) – uchwała Rady Miejskiej w Chełmku
Nr XXX/200/96 z dnia 30.12.1996r.,

2. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  zabudowy  mieszkaniowej
w Chełmku w rejonie ulic Słowackiego i Norwida (pow. 8,06 ha) – uchwała Rady Miejskiej
w Chełmku nr XXX/201/96 z dnia 30.12.1996r.,

3. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  zabudowy  mieszkaniowej
w Chełmku w rejonie ulic Krakowskiej i Kościuszki (pow. 8,07 ha) – uchwała Rady Miejskiej
w Chełmku nr XXX/202/96 z dnia 30.12.1996r.,

4. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  zabudowy  mieszkaniowej
w sołectwie Gorzów w rejonie ulic Oświęcimskiej i Smugowej (pow. 7,31 ha) – uchwała Rady
Miejskiej w Chełmku Nr XXXIV/224/97 z dnia 12.06.1997r.,

5. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  zabudowy  mieszkaniowej
w sołectwie Gorzów w rejonie ulic Oświęcimskiej i Nowowiejskiej (pow. 6,56 ha) - uchwała
Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXXIV/225/97 z dnia 12.06.1997r.,

6. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  zabudowy  mieszkaniowej
w Chełmku w rejonie ulic Dąbrowskiej i Żeromskiego (pow. 8,36 ha) - uchwała Rady Miejskiej
w Chełmku Nr XXXIV/226/97 z dnia 12.06.1997r.,
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7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych przy ul. Wrzosowej
w Gorzowie (pow. 4,12 ha) - uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXVIII/229/2005 z dnia
14.04.2005r.,

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych w rejonie ul.  Ofiar
Faszyzmu  w  Chełmku  (pow.  10,41  ha)  -  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Chełmku  Nr
XXVIII/231/2005 z dnia 14.04.2005r.,

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Piastowskiej
w Chełmku (pow. 15,33 ha) - uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XLV/342/2006 z dnia
28.06.2006r.,

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Słowackiego
w Chełmku – cmentarz komunalny (pow. 5,79 ha) - uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr
XLV/343/2006 z dnia 28.06.2006r.,

11. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  przy  ul.  Oświęcimskiej
w Chełmku (pow. 37,28 ha) - uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XLVII/365/2006 z dnia
24.10.2006r.,

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenów przy ul.  Krakowskiej  w Bobrku
(pow. 22,74 ha) - uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr  VI/49/2007 z dnia 03.04.2007r.,

13. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  położonych  w  Bobrku
z przeznaczeniem pod  budowę  „obejścia  drogowego miasta  Oświęcim”  (pow.  14,93  ha)  -
uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXVI/201/2008 z dnia 18.12.2008r.,

14. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  pod  przebudowę  gazociągu  relacji
Oświęcim – Szopienice – Tworzeń (pow. 107,06 ha) - uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr
XVI/177/2016 z dnia 30.06.2016r.,

15. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  położonych  w  rejonie  ul.
Przemysłowej  w  Chełmku  (pow.  12,31  ha)  -  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Chełmku  Nr
XXIII/229/2016 z dnia 28.12.2016r.,

16. Miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  ulic  Kolistej  i  Nadwiślańskiej
w Bobrku (pow. 21,53 ha) - uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXVII/274/2017 z dnia
27.04.2017r.,

17. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  w  rejonie  ulic:  Gorzowskiej,
Szkolnej i Oświęcimskiej w Gorzowie (pow. 33,54 ha) - uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr
XXXII/305/2017 z dnia 21.09.2017r.

Ostatnia  analiza  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy  Chełmek  została
sporządzona  w  dniu  24  sierpnia  2010  r.  i  obejmowała  lata  2006  –  2009.  W  wyniku
przeprowadzonej analizy stwierdzono:

 konieczność  aktualizacji  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego pod względem celów i wizji rozwoju gminy, polityki przestrzennej, zasad
zrównoważonego rozwoju i głównych kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 brak aktualności planów miejscowych uchwalonych w latach 90-tych.
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Gmina Chełmek nie posiada wieloletniego programu sporządzania  miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Plany miejscowe obejmują aktualnie  stosunkowo niewielką  powierzchnię  gminy.  Łączna
powierzchnia  terenów  objętych  obowiązującymi  miejscowymi  planami  zagospodarowania
przestrzennego w gminie Chełmek wynosi 332,61 ha, co stanowi 12,18% powierzchni całej gminy.
Stąd też podstawowym instrumentem gospodarowania przestrzenią na przeważającym obszarze
gminy były decyzje administracyjne.   W roku 2018 wydano 44 decyzji  o warunkach zabudowy
i zagospodarowania przestrzennego głównie w zakresie zabudowy mieszkaniowej oraz 19 decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydano 216 wypisów/wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub studium uwarunkowań́ i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

V. C.Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022

W dniu 13 października 2016 r. Rada Miejska w Chełmku przyjęła uchwałę nr XX/206/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na
lata  2016  –  2020.  Program powstawał  przy pomocy Fundacji  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej  -
Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.
Dnia 20 września 2016r przyjęto uchwałę nr XIX/200/2016 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chełmek.
W dniu 23 lutego 2017 r. Rada Miejska w Chełmku uchwałą nr XXV/252/2017 przyjęła Gminny
Program Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020.

Gminny Program Rewitalizacji  był  do tej  pory dwa razy aktualizowany – w maju 2018r.
(Uchwałą RM w Chełmku nr XL/377/18 z dnia 17 maja 2018r.) oraz w grudniu 2018r. (Uchwałą RM
w Chełmku nr III/31/18 z dnia 20 grudnia 2018r.) Aktualizacji  uległ czasokres programu, kwoty
zadań oraz ich czas trwania. Zostały także usunięte zadania, których gmina Chełmek nie jest w
stanie zrealizować w obecnej perspektywie finansowej.

Program, który został opracowany, stanowi podstawę przy ubieganiu się o dofinansowanie
realizacji projektów rewitalizacyjnych z funduszy UE, głównie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020  (RPO),  11  Osi  Priorytetowej  -
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Kluczowe elementy ujęte w GPR gminy Chełmek:
- zdiagnozowany i wytyczony obszar rewitalizacji oraz obszary zdegradowane gminy Chełmek,
- cele programu rewitalizacji,
- charakterystyka przedsięwzięć podstawowych,
- charakterystyka przedsięwzięć uzupełniających.

V. D. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Lokalami  i  budynkami  mieszkalnymi  stanowiącymi  własność  Gminy  Chełmek  zarządzała
i administrowała spółka gminna Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Chełmku. Umowa
zarządzania i administrowania obejmowała:

1.  9 budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek, w którym znajdowało się
146 lokali gminnych o łącznej powierzchni mieszkań 4557,41 m2, z czego jeden lokal o pow.
58,92 m2 został w trakcie roku sprzedany na rzecz najemcy. 
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2. 9 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 636,39 m2 znajdujących się w budynkach
przy ul. Krakowskiej 16 – 5 lokali użytkowych, przy ul. Żeromskiego 1 – 3 lokale użytkowe, przy
ul. Bolesława Chrobrego 81 – 1 lokal użytkowy.

3. 119  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w  skład  wspólnot  mieszkaniowych,  a  stanowiących
własność Gminy Chełmek. Z czego 2 lokale zostały w trakcie roku 2018 sprzedane na rzecz
najemcy, a 1 lokal w trybie przetargu nieograniczonego.

Zasadniczym  dokumentem  regulującym  kwestie  z  zakresu  gospodarki  mieszkaniowej
w  gminie  był  Program  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Chełmek  na  lata
2014  –  2018.  Program  stanowił  podstawę  do  realizacji  zadania  własnego  gminy  w  zakresie
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Określał działania priorytetowe, takie jak:
analiza potrzeb w zakresie mieszkalnictwa, plany remontów i modernizacji zasobu, sprzedaż lokali,
zasady polityki czynszowej, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. 

W kontekście wchodzącej w życie od dnia 21 kwietnia b.r.  szerokiej  nowelizacji  ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
Kodeksu cywilnego prowadzone są działania zmierzające do opracowania nowego wieloletniego
programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  gminy.  Przygotowany  projekt  zostanie
przedłożony pod obrady Rady Gminy.  Zgodnie z ustawą będzie obejmował  pięć kolejnych lat,
a jego zapisy dotyczyć będą m.in.: prognozy w zakresie wielkości oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach,  potrzeb oraz planu remontów i  modernizacji
budynków i lokali,  sprzedaży lokali  i  polityki czynszowej, sposobu i zasad zarządzania lokalami
i  budynkami,  źródeł  finansowania  gospodarki  mieszkaniowej  w  kolejnych  latach,  wysokości
kosztów  obsługi  zasobu  oraz  inne  istotne  kwestie  związane  z  polityką  mieszkaniową  Gminy
Chełmek.   

Szeroko  rozumianą  gospodarką  mieszkaniową  w  Gminie  Chełmek  zajmuje  się  spółka
komunalna, Administracja Domów Mieszkalnych sp. z o.o. w Chełmku. Spółka zarządza zarówno
budynkami  wspólnot  mieszkaniowych,  jak  i  budynkami,  gdzie  gmina  nie  prowadzi  sprzedaży
mieszkań (100 % własność gminy).  Działania spółki,  podejmowane we współpracy z Urzędem
Miejskim ukierunkowane są przede wszystkim na realizację zadań własnych gminy w tym zakresie.

W skład zasobu mieszkaniowego Gminy Chełmek wchodzą lokale mieszkalne, znajdujące
się w 31 budynkach wspólnot mieszkaniowych - 116 lokali zamieszkałych przez 281 osób oraz
lokale  mieszkalne  w  budynkach,  gdzie  gmina  nie  prowadzi  sprzedaży  mieszkań  –  145  lokali
zamieszkałych przez 315 osób. W zasobie tym znajduje się 26 lokali socjalnych zamieszkałych
przez 60 osób (stan na 31 grudnia 2018 roku). 
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W zakresie prac remontowych w budynkach wspólnot  mieszkaniowych wykonywane są
przede  wszystkim  prace,  w  odniesieniu  do  których  podjęte  zostały  pozytywne  uchwały  na
zebraniach wspólnot. Z zakresu najbardziej kosztownych, a jednocześnie najbardziej wymiernych
prac  z  punktu  widzenia  późniejszych  oszczędności,  wymienić  należy  prace  związane
z termomodernizacją. Wspomnieć tutaj  trzeba, że przy wykonywaniu dociepleń budynków oraz
innych prac remontowych o szerszym zakresie wspólnoty posiłkują się środkami przyznawanymi
z  tytułu  premii  remontowej  przyznawanej  przez  Bank Gospodarstwa  Krajowego w Warszawie.
Wysokość  premii  kształtuje  się  na  poziomie  16  % wartości  inwestycji.  Ponadto  w  budynkach
wspólnot na bieżąco są realizowane roboty budowlane o mniejszym zakresie, a związane z ich
bieżącym  funkcjonowaniem.  Przykładowo  realizowane  prace  to:  wymiany  pionów  wodno  –
kanalizacyjnych,  remonty  instalacji  elektrycznych,  modernizacja  instalacji  gazowych,  wymiana
wodomierzy i ciepłomierzy po upływie okresów legalizacji,  doraźne prace murarskie, malarskie,
hydrauliczne  i  elektryczne.  Realizowane  są  postanowienia  umów  zawartych  na  okoliczność
wykonywania  przeglądów  budowlanych,  elektrycznych,  gazowych  i  kominiarskich;  zalecenia
zawarte w protokołach realizowane są na bieżąco. 

W budynkach ze 100 % udziałem gminy na bieżąco wykonywane były prace remontowe
i  konserwacyjne  oraz  przeglądy  budowlane  pozwalające  na  ich  prawidłowe  funkcjonowanie.
W  ramach  zabezpieczonych  środków  finansowych  w  ubiegłorocznym  budżecie  zrealizowane
zostały prace o szerszym zakresie, takie jak modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz
instalacji  wodociągowej  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  przy  ul.  Żeromskiego  1,
modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Głogowej 4.

Stawki czynszu dla najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Chełmek uregulowane są w Zarządzeniu Burmistrza Chełmka. Wysokość stawek
uzależniona jest od standardu lokalu oraz jego kategorii.

 Zadłużenie:

Według  stanu  na  31.12.2018  r.  ogółem  zadłużenie  czynszowe  z  tytułu  najmu  lokali
mieszkalnych wynosi 930 236,31 zł, w tym: 

 należności zasądzone: 328 447,48 zł,

 należności skierowane do sądu: 201 563,61 zł,

 odsetki  od lokali  mieszkalnych:  139 933,16 zł  (w tym odsetki  zasądzone:  80 446,56 zł
i odsetki skierowane do sądu: 23 554,78 zł). 

Zadłużenie najemców w budynkach ze 100 % udziałem gminy wynosi 655 790,03 zł.

Zadłużenie  najemców zamieszkujących  w budynkach  wspólnot  mieszkaniowych  wynosi
274 446,28 zł.

Gmina Chełmek mając na względzie interes publiczny, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu
osób i rodzin, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej i nie były w stanie spłacać
regularnie czynszu oraz opłat pochodnych z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, opracowała
i  wprowadziła  w życie  w roku 2017  program oddłużeniowy  dla  tej  grupy najemców (Uchwała
nr XXIX/287/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie programu
oddłużeniowego dla Gminy Chełmek). Kontynuacja programu miała miejsce w roku 2018.
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Myślą  przewodnią  programu  jest  pomoc  w  postaci  umorzenia  części  należności
pieniężnych  przysługujących  gminie  od  lokatorów  z  tytułu  czynszu  najmu,  odszkodowań  za
zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłat należnych od właściciela oraz odsetek ustawowych
za opóźnienie w spłacie. Programem zostało objętych 19 gospodarstw domowych.   

W odniesieniu do lokatorów, którzy znajdując się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej
i w związku z tym mają problemy z bieżącym regulowaniem należności czynszowych, stosuje się
też  pomoc  w postaci  umorzenia,  odroczenia  terminu  spłaty  lub  rozłożenia  na  raty  należności
z tytułu czynszu. Każda z takich spraw jest rozpatrywana indywidualnie. Z osobami, które zwracają
się o taką pomoc przeprowadza się indywidualny wywiad, który ma na celu wybranie dla nich opty-
malnej formy pomocy.

V. E. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

Uchwała nr XXXVI/348/2018 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 31 stycznia  2018 r. w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku
2018 .

W ramach Programu zrealizowano w roku 2018  poszczególne zadania poprzez:

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3. odławianie bezdomnych zwierząt,

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6. usypianie ślepych miotów,

7. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym,

8. zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych
z udziałem zwierząt.

Realizację zadań w ramach Programu w roku 2018 prowadzili:

1)  Burmistrz  Chełmka  -  poprzez  pracownika  Wydziału  Architektury,  Geodezji  i  Zasobów
Komunalnych jako koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu,

2)  Schronisko dla  Bezdomnych Zwierząt  w Chełmku  z  siedzibą przy ul.  Jaworznickiej  67
reprezentowane  przez  lek.  wet.  Jarosława  Kołodziejczyk  prowadzącego  działalność
gospodarczą  -  Gabinet  Weterynaryjny  ANIMAL-VET  „ZASOLE”  z  siedzibą  przy
ul. Garbarskiej 10, 32-600 Oświęcim,

3) Gabinet Weterynaryjny ANIMAL - VET "ZASOLE" z siedzibą przy ul. Garbarskiej 10, 32-600
Oświęcim,

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Psie Serce" z siedzibą przy ul. Garbarskiej 10, 32-600
Oświęcim,

5) Opiekunowie społeczni - karmiciele kotów,

34



6)  Policja  w  zakresie  przyjmowania  informacji  od  mieszkańców  Gminy  Chełmek
o bezdomnych  zwierzętach  zarówno  zdrowych  jak  również  rannych  w  zdarzeniach
drogowych  i  przekazywanie  ich  do  podmiotu  odławiającego  bezdomne  zwierzęta  oraz
udzielającego całodobowej opieki weterynaryjnej,

7) Organizacja społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt poprzez współpracę z Gminą Chełmek.

W 2018 roku zostało odłowionych i przekazanych do schroniska 32 psy oraz 14 kotów.

Koszty realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu wyniosły:
1) Wyłapywanie, opieka i pomoc weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami – 69.540,00 zł 
2) Zabiegi kastracji i sterylizacji dziko żyjących kotów – 1.000,00 zł
3) Zakup suchej karmy dla bezdomnych i dziko żyjących kotów – 89,82 zł
4) odbiór i transport zwłok bezdomnych i dziko żyjących zwierząt (również ptaków) –6 000 zł
5) transport i przyjmowanie zwierząt dziko żyjących – 6 457,50 zł.

V. F. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych.

W 2018 roku Spółka wybudowała:

1.  W części  przynależnej  do aglomeracji  Oświęcim 2877,61 m kanalizacji  sanitarnej  za
kwotę 2 066 336,66 zł

Prace prowadzone były w ul.  Źródlana,  Krótka,  Flisaków,  Polna,  Małowy,  Kwiatowa,  Parkowa,
Piaski, Krzywa, Orliska, Lipowa, Dębowa, Gorzowska.

Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  nr umowy  POIS.02.03.00-
00-0168/16-00 umożliwi podłączenie 141 posesji (565 mieszkańców) wg stanu z 2016 r.

Do wykonania zostaje ul. Nadwiślańska.

2. W części przynależnej do aglomeracji Jaworzno 2106,5 m kanalizacji sanitarnej za kwotę
1 620 151,74 zł

Prace prowadzone były w ul. Fredry, ul. Chrobrego, ul. Batorego, ul. Sadowej, ul. Kraszewskiego.

Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  nr umowy POIS.02.03.00-
00-0059/16 umożliwi podłączenie 82 posesji (316 mieszkańców) wg stanu z 2016 r.

V. G. Program ograniczenia niskiej emisji

Uchwała nr XVII/186/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
zmiany Uchwały  Nr  XII/137/2015  Rady  Miejskiej   w  Chełmku  w  sprawie  przyjęcia  "Programu
Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek na lata 2016-2018".
W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 2018 r. wymieniono: 

 68 starych kotłów węglowych na 30 nowoczesne kotły węglowe ekologiczne,
 1 kocioł na pelet,
 35 kotłów gazowych kondensacyjnych,
 2 przyłącza do sieci ciepłowniczej. 

Koszt zadania: 594 194,99 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie: 286 116,00 zł. 
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V. H.  Program  ochrony  środowiska  na  lata  2015  –  2018
z perspektywą na lata 2019 – 2020.

Uchwała NR XIV/153/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 marca 2016 r.  w sprawie
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełmek.

W roku 2018 zrealizowano w ramach Programu Ochrony Środowiska zadania określone jako:
1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Chełmek: poprzez

a) Prowadzenie  kampanii  edukacyjno-informacyjnej  w  celu  podnoszenia  świadomości
w zakresie szkodliwości  spalania odpadów oraz węgla  o  słabej  kaloryczności  i wysokiej
zawartości siarki w przydomowych kotłowniach

b) Publikacja artykułów w „Echu Chełmka”, informacje na stronie internetowej urzędu, ulotki
roznoszone do mieszkańców gminy Chełmek

c) Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony przyrody 
d) Organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród.
e) Organizacja imprez masowych (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata).

2. Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej na terenie Gminy poprzez bieżące utrzymanie
zieleni na gruntach komunalnych oraz zieleni zorganizowanej w szczególności:

a) Utrzymanie  terenów  zielonych:  koszenie  gminnych  terenów  zielonych,  pielęgnacja
żywopłotów, pielęgnacja zaaranżowanych terenów zielonych.

b) Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów.
c) Obsadzenie  i  pielęgnacja  kwietników  sezonowych  i  terenów  zaaranżowanej  zieleni

miejskiej.
d) Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni wewnątrz trzech rond zlokalizowanych w obrębie

drogi wojewódzkiej nr 933.
e) Nasadzenia drzew oraz krzewów.

3.  Racjonalne  użytkowanie  zasobów  leśnych  przez  kształtowanie  ich  właściwej  struktury
gatunkowej  i  wiekowej,  z  zachowaniem  bogactwa  biologicznego  na  terenie  gminy  Chełmek
poprzez  realizację  zadań  wynikających  z  planów urządzania  lasów  w  tym  prowadzenie  prac
pielęgnacyjnych w lasach gminnych, zabezpieczenie upraw, wykonanie trzebieży.

4.  Minimalizacja  ilości  powstających  odpadów,  wzrost  wtórnego  wykorzystania  i ograniczenie
składowania pozostałych odpadów poprzez: 

a) Egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
i regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

b) Prowadzenie  kontroli  dotyczących:  wywozu  nieczystości  ciekłych  ze  zbiorników
bezodpływowych, segregacji odpadów komunalnych.

c) Składanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi  do  Marszałka  Województwa  Małopolskiego  (rokrocznie)  Złożenie
sprawozdania  z  realizacji  zadań  z zakresu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  za
2017 rok.

d) Przeprowadzenie  analizy  stanu  gospodarki  odpadami,  w  celu  weryfikacji  możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
(rokrocznie). Przeprowadzenie analizy stanu gospodarki odpadami za 2017 rok.

e) Gospodarowanie odpadami w postaci  wyrobów zawierających azbest poprzez realizację
zapisów „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmek na
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lata  2012-2032”.  Złożono  sprawozdanie  z  realizacji  zadania  pn.  „Likwidacja  odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy Chełmek”.

f) Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.
Prowadzenie wykazu zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

g) Konserwacja rowów melioracyjnych w szczególności: 
 Czyszczenie  i  konserwacja  rowu  w  sołectwie  Gorzów  –  zawarcie  umowy  z  firmą

zewnętrzną.
 Czyszczenie  i  konserwacja  rowu  w sołectwie  Bobrek  –  zawarcie  umowy  z firmą

zewnętrzną.
 Czyszczenie  i  konserwacja  rowów  melioracyjnych  na  terenie  gminy  Chełmek  –

zawarcie umowy z firmą zewnętrzną.

5.  Spełnienie  norm  jakości  powietrza  atmosferycznego  poprzez  sukcesywną  redukcję  emisji
zanieczyszczeń  do  powietrza  na  terenie  gminy  Chełmek  poprzez  docieplenie  budynku  Domu
Ludowego oraz Remizy OSP w Gorzowie.

6.  Przedkładanie  Marszałkowi  Województwa  Małopolskiego  sprawozdań  z  realizacji  działań
ujętych w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

7. Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych
przestrzeniach.poprzez  przeprowadzanie  planowych  kontroli  przestrzegania  uchwały
antysmogowej oraz przeprowadzanie kontroli  z interwencji (zgłoszenia spalania odpadów przez
mieszkańców).

V. I. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020 re-

alizowana jest w ramach czterech głównych celów strategicznych. 

Pierwszy  z  nich  to  „Budowanie  i  wzmacnianie  systemu  wsparcia  rodziny,
w  szczególności  dotkniętej  uzależnieniem  lub  przemocą”.  Realizowany  jest  poprzez
systematyczną współpracę instytucji  działających na rzecz  promowania  wartości  rodziny,  m.in.
bieżącą współpracę ze szkołami,  Placówką Wsparcia Dziennego, Kościołami, Stowarzyszeniem
Rodzina  Kolpinga,  Środowiskowym  Domem  Samopomocy,  Fundacją  Brata  Alberta.  Rodziny
doświadczające trudności  w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej,  bądź dysfunkcjami,
np. z powodu uzależnień lub przemocy, mają możliwość korzystania z szerokiej oferty wsparcia: 
-  Poradnictwo  specjalistyczne  psychologiczne,  pedagogiczne,  prawne,  terapeuty  uzależnień.
Zrealizowano  20  porad  psychologa  oraz  109  porad  radcy  prawnego  dla  rodzin.  W  zakresie
przeciwdziałania przemocy zrealizowano 5 porad psychologa oraz 10 porad radcy prawnego.
- Praca Zespołu Interdyscyplinarnego – 22 osób i rodzin objętych działaniami ze strony Zespołu
Interdyscyplinarnego.
- Wsparciem asystenta rodziny objęto 14 rodzin. 
- Przeprowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowej dla 30 dzieci. 
- Organizowanie form wypoczynku letniego dla dzieci – uczestniczyło 6 dzieci.
- Kierowanie rodzin na bezpłatne mediacje – skierowano 2 rodziny.
-  Informowanie  i  edukacja  lokalnego  społeczeństwa na  tematy związane z  uzależnieniami  lub
przemocą. Działanie realizowane jest w porozumieniu ze szkołami: zajęcia edukacyjne, warsztaty,
pogadanki  prowadzone  przez  pedagoga  szkolnego  z  klasami  szkoły  podstawowej;  debaty  z
uczniami gimnazjum; zajęcia w zakresie podstaw prawnych realizowane przez firmę zewnętrzną;
spotkania  informacyjne  dla  rodziców.  Regularna  współpraca  z  4  parafiami  w  zakresie
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wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie  w ramach działania
poradni prowadzonych przez kościoły lub do programów nauk przedmałżeńskich.

Cel strategiczny nr 2  „Wsparcie i pomoc dla osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych
ubóstwem lub bezrobociem”
W  ramach  tego  celu  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  skupia  się  na  pracy  socjalnej
z osobami i  rodzinami zagrożonymi lub dotkniętymi ubóstwem lub bezrobociem. W 2018 roku
pomocą finansową i pracą socjalną objęto 227 rodzin, w tym wyłącznie pracą socjalną 74 rodziny.
Z  uwagi  na  polepszającą  się  sytuację  na  rynku  pracy,  realizacja  świadczeń  finansowych
przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej ma wyraźną tendencję malejącą. Nacisk położony
jest na współpracę indywidualną, pracę socjalną, wyszukiwanie ofert dla indywidualnych potrzeb
klientów  MOPS,  współpracę  z  lokalnymi  pracodawcami,  zwłaszcza  w  zakresie  pozyskiwania
miejsc  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych.  Realizowana  też  jest  współpraca  z  Powiatowym
Urzędem Pracy na rzecz aktywizacji  osób pozostających bez pracy oraz w celu doskonalenia
pośrednictwa ofert pracy, zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 4 mieszkańców gminy
(670  godzin  prac).  Prowadzona  jest  tablica  ogłoszeń  z  aktualnymi  ofertami  pracy.  Dla  osób
ubogich, samotnych corocznie organizowana jest Gminna Wigilia.

Ważnym  celem  strategicznym  jest  „Budowa i  utrwalanie  partnerstw  na  rzecz  rozwoju
kapitału społecznego i aktywności lokalnej”. Lokalne instytucje działające na rzecz wspierania
osób  i  rodzin  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  pracują  i  wspierają  się  w  ramach
porozumienia  o  współpracy  pomiędzy  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,
Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych KREACJA,  Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki
Zdrowotnej,  Miejskim  Ośrodkiem  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji,  Środowiskowym  Domem
Samopomocy  Pobyt  Dzienny  A  w  Chełmku  oraz   Polskim  Związkiem  Emerytów,  Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy  w Chełmku. 

V. J.  Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Program działań zawiera się w celu strategicznym   „Wparcie i pomoc dla osób w podeszłym
wieku, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych oraz rodzin wymienionych osób”. Nabiera on
szczególnego znaczenia w związku ze starzeniem się gminy oraz wzrostem liczby osób chorych
i niepełnosprawnych wśród klientów pomocy społecznej.  
Najważniejsze priorytety to:  zwiększenie świadomości  społecznej  w zakresie praw i  uprawnień
osób starszych,  niepełnosprawnych, przewlekle chorych poprzez promowanie zasad „zdrowego
starzenia”, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia we współpracy z właściwymi partnerami.
W  2018  roku  zorganizowano  spotkanie  edukacyjne   „Rodzina  razem”  którego  motywem
przewodnim  była  tolerancja  dla  osób  chorych  i  niepełnosprawnych  oraz  zasady  zdrowego
żywienia.  Zrealizowano  projekt  „Nasze  sprawy  w  naszych  rękach”  –  celem  było  promowanie
zdrowego  stylu  życia  oraz  podniesienie  wiedzy  na  temat  uprawnień  dla  10  seniorów.
Zorganizowano spotkanie z psychologiem, pielęgniarką, rehabilitantem, policjantem, prawnikiem
oraz spotkanie integracyjne.
      Bardzo  ważny  obszar  działań  to  systematyczne  zwiększanie  dostępu  do  usług
pielęgnacyjnych i  opiekuńczych w środowisku. W 2018 roku 37 osób było objętych pomocą w
formie usług opiekuńczych: Gorzów – 2; Bobrek – 1; Stare Miasto – 9; Osiedle – 25. Zakres usług
obejmuje:  zakup  artykułów  spożywczych  i  przemysłowych,  mycie  i  kąpiel,  załatwianie  spraw
urzędowych, utrzymanie czystości w zajmowanych pomieszczeniach. 
40 mieszkańców objętych jest formami teleopieki w ramach projektu „Małopolski tele-Anioł”. Gmina
uczestniczy w programie „Opieka 75+”, co pozwala zwiększyć liczbę godzin usług dla osób w tej
kategorii wiekowej. Gdy formy wsparcia w środowisku zamieszkania  stają się niewystarczające,
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konieczne jest  zapewnienie  opieki  całodobowej  –  w Domach Pomocy Społecznej  przebywa 8
mieszkańców gminy.
 W  celu  inkluzji  osób  starszych,  przewlekle  chorych,  niepełnosprawnych  w  środowisku
lokalnym  prężnie  działał  w  2018  roku  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku,  Środowiskowy  Dom
Samopomocy,  Klub  Integracji  Międzypokoleniowej,  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej.  Wspólnie  ze
Stowarzyszeniem Kreacja realizowano projekt „Aktywnie przez cały rok”  w ramach ASOS 2018,
wsparciem  w  postaci  kompleksowego  poradnictwa,  usług  i  wolontariatu  objęto  50  seniorów z
ciężkimi schorzeniami, uniemożliwiającymi im kontakt ze światem zewnętrznym. 

V. K. Gminny program wspierania rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku realizuje zadania z zakresu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej na podstawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-
2019 przyjętego Uchwałą rady Miejskiej nr XXIV/250/2017 z dnia 2 lutego 2017r. 

Gmina Chełmek tworzy spójny system wsparcia dla rodzin, na który składają się działania
MOPS  o  charakterze  profilaktycznym  i  wspierającym,  a  także  działania  szkół,  Świetlicy
Środowiskowej  (placówka  wsparcia  dziennego),  Zespołu  Interdyscyplinarnego.  Poprawia  się
sytuacja na lokalnym rynku pracy Dzięki temu na przestrzeni ostatnich 4 lat zmalała o ponad 50%
liczba  dzieci  przebywających  w  pieczy  zastępczej.  Rodziny  doświadczające  trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, bądź dysfunkcjami, np. z powodu uzależnień lub
przemocy,  mają  możliwość  korzystania  z  pomocy  asystenta  rodziny  oraz  specjalistycznego
poradnictwa  psychologicznego,  pedagogicznego,  prawnego,  terapeuty  uzależnień.  Ważne  jest
utrzymanie oferty pomocowej na dotychczasowym poziomie, gdyż poprzez profilaktykę przyczynia
się do zmniejszania liczby dzieci umieszczanych  w  pieczy zastępczej. 

V.  L.  Program profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholo-
wych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zadania  określone  w Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2018  realizowane były przez Komisję Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych,  szkoły   i  inne   placówki   oświatowe   realizujące   programy
profilaktyczne,  organizacje pozarządowe przez  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej,  Świetlicę
Środowiskową,   Komisariat  Policji  w Chełmku,  Kluby sportowe,  Bibliotekę Publiczną,  Poradnię
Odwykową w Oświęcimiu oraz Sąd Rejonowy w Oświęcimiu.

Źródłem  finansowania  realizacji  zadań  programu  były  wpływy  z  opłat  za  korzystanie  
z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  Dochody z tego tytułu w roku 2018 wyniosły
206.928,22 zł.  Z realizacji programu w  2017 roku pozostała niewykorzystana kwota 27.670,04 zł.

W związku  z  niewykorzystaniem  w  całości  środków przeznaczonych  na  realizację  programu  
w 2017 r, dochody na 2018 r wyniosły 234.598,26 zł  w tym  5.000 zł to środki przeznaczone na
przeciwdziałanie narkomanii.

W ramach  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
oraz  Przeciwdziałaniu  Narkomanii  w  roku  2018  realizując  zadania,   poniesiono  wydatki  
w wysokości 181.925,38 zł  + 3.700 zł wydatki na narkomanię, co dało kwotę 185.625,38 zł. 

Główne zadania realizowane w 2018 r to; 
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-prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – zatrudnienie terapeuty
w Chełmeckim Stowarzyszeniu Trzeźwości „ Paprotnik”

- podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych
od alkoholu – kierowanie osób na badanie i opinie biegłych lekarzy sadowych, przeprowadzanie
rozmów  motywujących  do  wyjścia  z  nałogu,  kierowanie  wniosków  do  Sądu  o  orzeczenie
obowiązku leczenia

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
i  zapobiegania  wystąpieniu  problemu  alkoholowego  wśród  dzieci  i  młodzież-  organizowanie
wykładów profilaktycznych, pogadanek  dla dzieci, młodzieży i rodziców, , dofinansowanie imprezy
„  Noc  z  Andersenem,  zorganizowanie  projekcji  filmu  „  Cudowny  chłopak”,  zorganizowanie
programu  szkoleniowego  propagującego  zagadnienia  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym,
dofinansowanie  Gminnej  Olimpiady  Sportowej  dla  przedszkolaków,  dofinansowanie  organizacji
Dnia Dziecka

- finansowanie zajęć pozalekcyjnych – zatrudnienie 5 trenerów do prowadzenia szkółki piłkarskiej,
finansowanie zajęć Zumby i Fitness

- organizacja akcji letniej – dofinansowanie wyjazdu dzieci na obóz do Niesulic oraz organizacji
półkolonii na terenie Gminy

- dofinansowanie działalności CHST” Paprotnik”

V. Ł. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Organizacje działające na terenie Gminy Chełmek:

1.  Związek Harcerstwa Polskiego w Chełmku,
2. Chełmeckie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Paprotnik” w Chełmku,
3. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku,
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku,
5. Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku,
6. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku,
7. Uczniowski Klub Sportowy „KS Chełmek”,
8. Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku,
9. Ludowy Klub Sportowy Bobrek,
10. Ludowy Klub Sportowy „Gorzów”,
11. Chełmeckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Chełmek”,
12. Fundacja Otwartego Serca w Libiążu,
13. Klub Hippiczny IKARION w Bobrku,
14. PTTK Koło Miejskie w Chełmku,
15. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmku,
16. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kreacja” w Gorzowie,

Uchwałą XXXIV/333/2017 Rady Miejskiej  w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r.  został
podjęty Program współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
W 2018 r.  zostało  ogłoszonych  12 zadań publicznych.  Każda organizacja  pozarządowa,  która
działa  dla  mieszkańców Gminy  Chełmek  a  swoją  działalnością  statutową  obejmuje  realizacje
zadania miała możliwość złożenia oferty. 
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Umowy podpisane z klubami sportowymi zostały sfinansowane zgodnie z zapisem art. 28 ustawy
o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn.zn.) oraz Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego
z zakresu sportu na obszarze Gminy Chełmek.

Organizacje, które w 2018 r. otrzymały dotację na realizację zadań publicznych:  

1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmku –  34.000 zł,
- „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży – klub samopomo-
cy”,
- „Aktywny senior w kulturze i tradycji”

2. Chełmeckie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Paprotnik” w Chełmku – 18.564,49 zł,
- „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywa-
niu problemów alkoholowych i narkomanii”
- „Pomoc, profilaktyka osób uzależnionych, organizacja wolnego czasu dla osób uzależnionych
i ich rodzin”

3. Klub Hippiczny „Ikarion” w Bobrku – 4.000 zł, - „Koń to najlepszy terapeuta” 
4. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku - 8.000 zł,

- „Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych działających na terenie Gminy
Chełmek”

5. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Oświęcimiu - 6.000 zł,
- „Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych dla osób dorosłych, zajmujących się sze-
rzeniem turystyki i wędrownictwa”

6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmku - 27.000 zł,
- „Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla osób dorosłych”

7. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku - 9.978,25 zł,
- „Aktywizacja społeczna i intelektualna dla osób w wieku emerytalnym”

8. Stowarzyszenie Otwartego Serca w Libiążu – 4.000 zł,  - „Bo razem jest weselej”
9. ZHP Chorągiew Krakowska, Związek Drużyn Chełmek im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą

w Chełmku – 7.000 zł,
- „Wakacyjne wędrówki bez nałogów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmek"

10. Uczniowski Klub Sportowy KS Chełmek – 170.000 zł,
-  „Upowszechnianie  sportu  i  rekreacji  poprzez  organizację  zajęć  z  piłki  nożnej  dla  dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Chełmek”

11. Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku – 19.600 zł,
- „Organizacja i rozpowszechnianie kultury i sportu poprzez zajęcia sekcji żeńska w piłce siat-
kowej dla mieszkańców Chełmka”

12. Ludowy Klub Sportowy w Bobrku 67.500 zł,
- „Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizacje zajęć piłki nożnej dla dzieci, mło-
dzieży oraz osób dorosłych z terenu Sołectwa Bobrek”,
- „Organizacja turnieju piłki nożnej”

13. Ludowy Klub Sportowy Gorzów 60.000 zł.
- „Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizacje zajęć piłki nożnej dla dzieci, mło-
dzieży na obiektach sportowych znajdujących się w Sołectwie Gorzów”

Organizacje  pozarządowe  działające  na  terenie  Gminy  Chełmek  są  organizacjami  za-
angażowanymi  i  kreatywnymi.  Włożony  wkład  własny,  praca  i  wolontariusze  są  przykładem
sprawnie działających organizacji. W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2018 roku uczestniczyły
dzieci,  młodzież  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  oraz  osoby  starsze  z  terenu  Gminy
Chełmek. Udzielone wsparcie finansowe jest dla nich dużą pomocą w realizowaniu własnych za-
dań.  

41



Środki  finansowe  przekazane  zgodnie  z  programem  współpracy  Gminy  Chełmek
z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 r. 
 otwarty konkurs ofert – kwota 139.508,25 zł. (w tym 46.530 zł dotacja uzyskana od Woje-
wody Małopolskiego
 oferta z własnej inicjatywy – kwota 1.100 zł.
 ustawa o zdrowiu publicznym – kwota 24.464,49 zł.
Środki finansowe przekazane zgodnie z uchwałą w sprawie warunków i trybu finansowania
zadania własnego z zakresu sportu na obszarze gminy Chełmek:
 umowy z klubami sportowymi – 317.100 kwota zł.

ŁĄCZNA KWOTA: 482.172,74 zł.

V. M. Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

Uchwała nr XXXI/264/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie
uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmek na lata
2012-2023.

W roku 2018 zrealizowano w ramach Programu  zadania określone jako:
1. Działania edukacyjno- informacyjne w szczególności:

a) informowanie  poprzez stronę internetową lub  ulotki  o  działaniach  gminy  podjętych  
w celu likwidacji azbestu,

b) udostępnienie  informacji  poprzez  stronę  internetową  o  aktualnych  aktach  prawnych
regulujących  sposób  zabezpieczenia,  usuwania  i  unieszkodliwiania  wyrobów
zawierających azbest,

c) informowanie  o  potencjalnych  źródłach  dofinansowań  w  kwestii  usuwania  wyrobów
zawierających azbest.

2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest •w szczególności:
a) prowadzenie rejestru wniosków mieszkańców o dofinansowanie,
b) pozyskiwanie środków na realizację Programu.
c) przeprowadzenie szkoleń w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

nieruchomości.
3. Monitoring realizacji programu poprzez:

a) aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy,
b) sprawozdawczość w zakresie realizacji Programu, aktualizacja inwentaryzacji wyrobów

zawierających azbest na terenie gminy.

Nakłady finansowe poniesione na usuniecie odpadów zawierających azbest   w 2018 r.
wyniosły: 22 448,92 zł.

Ilość zlikwidowanych odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmek – 79,640
Mg. Ilość nieruchomości, z których odebrano odpady zawierające azbest – 36 nieruchomości.

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
W 2018 r. Rada Miejska w Chełmku odbyła 12 posiedzeń, na których podjęła 95 uchwał  

(z tego 63 uchwały VII kadencja i 32 uchwały VIII kadencja RM).
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-  43 uchwały dotyczące budżetu gminy,  pomocy finansowej  dla  powiatu,  województwa,  policji,
dofinansowania  realizacji  programów  w  zakresie  szczepień  i  fluoryzacji  zębów,   opłat  
w przedszkolach i żłobku oraz diet radnych,

-  17  uchwał  dotyczących  planów,  programów,  regulaminów,  statutów,  rewitalizacji,  planów
zagospodarowania i studium uwarunkowań,

- 10 uchwał dotyczących spraw gospodarczych, transportu, nadania nazw ulic, mostu oraz liczby
zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz miejsc sprzedaży alkoholu,

-  7 uchwał w sprawie sprzedaży, zakupu i dzierżawy nieruchomości,

-  5 uchwał dotyczących spraw oświatowych, 

-  3 uchwały dotyczące przeprowadzenia wyborów, 

-  9 uchwał związanych z objęciem obowiązków nowej kadencji rady (wybór prezydium, składów
komisji),

-  1 uchwała dotycząca rozpatrzenia skargi.

Jedna uchwała XLI/388/2018 w sprawie sprzedaży działki w obrębie Gorzów nie została
zrealizowana,  z  uwagi  na odbyte  II  przetargi,  które  nie  zakończyły  się  wynikiem pozytywnym.
Pozostale uchwały zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji jako zadania bieżące.

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄ-
DOWYMI

Lokalna Grupa Działania „DOLINA SOŁY”

W  sierpniu  2008  roku  Sąd  Rejonowy  w  Krakowie  podjął  decyzję  o  rejestracji
Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Dolina  Soły”  obejmującego  swym  zasięgiem  gminy
Brzeszcze,  Chełmek,  Kęty i  Oświęcim.  Organizacja znalazła swoją siedzibę w Rajsku przy ul.
Edukacyjnej  9.  Zgodnie z podejściem LEADER, głównym celem LGD jest  aktywny udział  przy
wdrażaniu środków unijnych na obszarach wiejskich w zasięgu terytorialnym w/w gmin. 
Stowarzyszenie przejęło część kompetencji Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie unijnych dotacji dla podmiotów z obszarów wiejskich: ogłasza
nabory wniosków na swoim terenie, pomaga beneficjentom w ich przygotowywaniu, jak również
decyduje, które projekty otrzymają finansowe wsparcie. 

Na koniec  2008 roku Stowarzyszenie  LGD „Dolina  Soły”  miało  już  ponad 70 członków
reprezentujących sektor  publiczny,  prywatny i  społeczny ze wszystkich czterech gmin.  Lokalna
Grupa Działania jest tzw. stowarzyszeniem specjalnym utworzonym na mocy Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, co dało możliwość, by jej członkami stawały się nie tylko osoby
fizyczne lecz również osoby prawne. Z tej racji w szeregi członków organizacji weszły zarówno
Gminy i instytucje publiczne, jak i lokalne stowarzyszenia, reprezentanci grup nieformalnych oraz
przedsiębiorcy.

Dzięki działalności LGD „Dolina Soły” gmina Chełmek wielokrotnie skorzystała ze środków
unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zrealizowany został szereg projektów 
w sołectwach Bobrek i Gorzów. 
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Ostatnie zrealizowane zadanie to projekt  pn.  "Potrzebna odNowa:  Przestrzeń spotkania
i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek. Przestrzeń spotkania i rekreacji w Bobrku".  

Realizacja zadania zakończyła się w listopadzie roku 2018. Całkowity koszt inwestycji to
554 511,71 w tym dofinansowanie na poziomie 351 950,00 złotych.

Celem zadania był  rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu  
i doposażenie go w przeznaczone do tego urządzenia. Mieszkańcy sołectwa zyskali plac zabaw
wyposażony m.in. w: huśtawki, drabinki i atrakcyjne zestawy do zabaw dla dzieci, w tym „statek pi-
racki” oraz miejsce do ćwiczeń i spacerów w rodzinnym gronie.

VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA

VIII. A. Oświata i wychowanie

 I. Cele i zadania Gminy

Głównym  celem  polityki  oświatowej  Gminy  Chełmek  jest wysoka  jakość kształcenia
i zapewnienie uczniom jak najlepszego startu do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
oraz zdobycie jak najwyższego wykształcenia lub potrzebnego na rynku zawodu.

Zadania samorządu lokalnego, zgodnie z kompetencjami w zakresie oświaty, to: 
1. odpowiedzialność za działalność szkoły lub placówki, w szczególności zapewnienie odpowied-
nich warunków działania w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opie-
ki,

2. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

3. zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,

4. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych,

5. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów  wychowawczych,  przeprowadzania  egzaminów oraz wykony-
wania innych zadań statutowych,

6. niezbędna  pomoc dla szkół w zakresie pozyskiwania  środków unijnych  i realizacji projektów.
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II. Jednostki oświatowe

W Gminie Chełmek w roku 2018  naukę prowadzi się w 4 zespołach. W skład zespołów wcho-
dzą przedszkola i szkoły podstawowe wraz z włączonymi do nich klasami gimnazjalnymi. 

Wykaz uczniów i oddziałów w szkołach stan na 31.08.2018

LP Wyszczególnienie
Liczba 
uczniów

Liczba od-
działów

1
Samorządowy Zespól Szkolno -Przedszkolny nr 2 w

Chełmku 575 27
2 w tym: Przedszkole 185 8
3  Szkoła Podstawowa 330 16
4  Publiczne Gimnazjum 60 3

5 Samorządowy Zespól Szkół nr 1 w Chełmku 390 19
6 w tym: Przedszkole 89 4
7  Szkoła Podstawowa 258 13
8  Publiczne Gimnazjum 43 2

9 Samorządowy Zespól Szkół w Bobrku 201 11
10 w tym: Przedszkole 50 2
11  Szkoła Podstawowa 125 7
12  Publiczne Gimnazjum 26 2

13 Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie 185 12
14 w tym: Przedszkole 49 2
15  Szkoła Podstawowa 109 8
16  Publiczne Gimnazjum 27 2

17 Gmina Razem 1351 69
18 w tym: Przedszkola 373 16
19  Szkoły Podstawowe 822 44
20  Gimnazja 156 9

Do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 373 dzieci (o 7 mniej niż w poprzed-
nim roku), do szkół podstawowych uczęszczało 822 uczniów (o 99 uczniów więcej niż w poprzed-
nim roku). Jest to związane z powstaniem klas 7 i 8 w szkole podstawowej. Do gimnazjów uczęsz-
czało 156 uczniów, czyli o 115 uczniów mniej, co związane jest ze stopniową likwidacją gimnazjów.
W sumie zanotowano spadek liczby dzieci i uczniów o 23 w stosunku do ubiegłego roku. 

Baza oświatowa w gminie to 5 budynków o łącznej powierzchni 11 463 m2  oraz  tereny
zielone   o   pow.  ponad   13 779  m2.  W   budynkach  znajdują   się   63   sale   lekcyjne, 5 sal
gimnastycznych oraz 5 pracowni komputerowych. 

W 2018 roku oddano do użytku szatnię i  zakończono przystosowanie części  szkoły do
potrzeb przedszkola  w SZS w Bobrku oraz zaplecze kuchenne i pokój nauczycielski w SZS w
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Gorzowie.  Ponadto  w wakacje  ukończono  remont  przedszkola  w SZS w Bobrku.  Przedszkole
posiada osobne wejście i 3 nowoczesne sale dydaktyczne z zapleczem. 

Budynki  są oddane dyrektorom w trwały zarząd i  dyrektorzy są odpowiedzialni  za stan
techniczny obiektów. Stan techniczny budynków stale się poprawia i jest na bieżąco monitorowany
ze względu na bezpieczeństwo przebywających w nich osób. Drobne remonty prowadzone są w
miarę potrzeb.

W 2018 roku przeznaczono w szkołach na :
inwestycje    98330 PLN
remonty     2910845 PLN
razem        385 175 PLN
Szkoły zakupiły także pomoce naukowe na kwotę 68 150 PLN

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne 2017/2018 (stan na 
31.08.2018)
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w tym

uczniow-
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1
SZSP nr 2 w 
Chełmku

97 74 19 6 5 21 8996

2
SZS nr 1 w 
Chełmku

67 41 12 0 3 16 6954

3 SZS w Bobrku 48 27 12 0 2 16 7324

4 SZS w Gorzowie 45 23 10 2 3 4 5870

5 Gmina Razem 257 165 53 8 13 57 29144

Baza    oświatowa     jest     bogato  wyposażona:  w  szkołach  znajduje  się  257 kompute -
rów, z czego 163 to komputery uczniowskie, ponadto szkoły posiadają 53 projektory multimedialne
i 57 kamer monitorujących. Spadła natomiast liczba  odtwarzaczy DVD lub VHS, wycofano rzutniki.
Do każdej szkoły pozyskano po 1 tablicy interaktywnej w ramach programu „Aktywna tablica” W bi-
bliotekach znajduje się ponad tomów 29144 (poprzednio 30 114 tomów - spadek o 970). Spadek
spowodowany jest wycofaniem zużytych podręczników szkolnych. 
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III. Zatrudnienie nauczycieli i pracowników

Stan zatrudnienia na 31 sierpnia 2018

LP Wyszczególnienie
Nauczyciele Administracja Obsługa Gmina razem

etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby

1
Samorządowy Zespół 
Szkolno -Przedszkolny 
nr 2 w Chełmku 53,22 58 4 4 21,25 24 78,47 86

2
Samorządowy Zespół 
Szkół nr 1 w Chełmku 31,41 35 3 3 8 8 42,41 46

3
Samorządowy Zespół 
Szkół w Bobrku 20,27 28 2,5 3 5,5 7 28,27 38

4
Samorządowy Zespół 
Szkół w Gorzowie 22,34 30 2,25 3 5,37 7 29,96 40

5 Gmina Razem 127,2 151 11,8 13 40,1 46 179 210

W  gminie  zatrudnionych jest  210 osób pracujących w szkołach. Wystąpił znaczny wzrost
zatrudnienia w porównaniu z poprzednimi latami o 13 osób, co w etatach wyraża wzrost o 11,89
etatu.  Wzrost  etatów  nauczycielskich  związany  jest  zatrudnieniem  nauczycieli  w  świetlicach
(zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, oraz zatrudnieniem pomocy nauczyciela, nauczycieli
wspomagających  i  specjalistów  uczących  dzieci  z  orzeczeniami  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego  i  opiniami  poradni  psychologiczno-pedagogicznej).   Powyższe  zmiany  zostały
wymuszone zmianą rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania
i  opieki  dla dzieci  i  młodzieży niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie i  zagrożonych
niedostosowaniem. W roku szkolnym 2017/2018 w Gminie pracowało 151 nauczycieli. Na jeden
etat  nauczycielski  przypadało  10,62  ucznia.  W  porównaniu  z  rokiem  poprzednim  zanotowano
wzrost o 1,07.

IV. Finansowanie oświaty

W 2018 roku gmina otrzymała 413 740 PLN na 302 dzieci w wieku 3-5 lat, uczęszczających
do przedszkoli  na  terenie gminy Chełmek.  Roczna kwota  dofinansowania pobytu  1 dziecka w
przedszkolu wynosi 1 370 PLN. W związku z powyższym rodzic płaci  tylko 1 PLN za godzinę
pobytu dziecka w przedszkolu. Od 1 stycznia br. gmina otrzymuje subwencję oświatową na 97
„sześciolatków”.  W  związku  z  powyższym  pobyt  tych  dzieci  w  gminnych  przedszkolach
samorządowych jest całkowicie bezpłatny. Kwota roczna otrzymana na ten cel z budżetu państwa
wynosi 445 322 PLN. W  roku 2018 Gmina uzyskała środki unijne wysokości 642 481 PLN w
ramach programu „Szkoła na 6+”.

Wydatki na oświatę w Gminie w 2018 roku wyniosły 16 227 861 PLN subwencja oświatowa
otrzymana przez gminę wyniosła  7 753 982 PLN  natomiast środki własne jakie dołożyła Gmina
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do Oświaty to 8 473 878 PLN w tym dotacja przedszkolna 134 700 PLN. Wydatki  na płace w
oświacie kształtują się na poziomie 10 200 069 PLN

        V. Opieka nad dziećmi do lat 3

Zdecydowanym osiągnięciem w gminnej edukacji w naszej gminie jest otwarcie żłobka dla
52 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Budowa przebiegała w bardzo krótkim czasie, rozpoczęła się
w  czerwcu a zakończyła w październiku. Do dyspozycji dzieci są dwie duże sale z sanitariatami,
szatnia wózkownia, zaplecze kuchenne. Urządzenia sal są przyjazne dla maluchów i  spełniają
wszystkie najwyższe normy. W żłobku zatrudniono dobrze wykwalifikowana obsługę, zapewniającą
opiekę nad dziećmi. Całkowity koszt budowy to 2 316 821, 85 PLN, natomiast dotacja z programu
„MALUCH+” wyniosła 959 043 PLN.

   VI. Opieka w czasie wakacji

W tym roku  po  raz  kolejny  zaproponowano  rodzicom w szkołach  wakacyjną  formę zajęć
świetlicowych dla dzieci w wieku do 10 lat. W organizację zajęć zaangażowana została Świetlica
Środowiskowa  w  Chełmku,  natomiast  koszt  zajęć  został  sfinansowany  ze  środków  Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku oraz wpłat rodziców.

Zorganizowano 2 turnusy dwutygodniowe, w okresie 26.06- 21.07.2018 r. 
Dzieci  objęte  były  opieką  przez  8  godzin  dziennie  ,  miały  zapewnione  wyżywienie  oraz
uczestniczyły w ciekawych zajęciach.

VII. Wyniki egzaminów

Wyniki  egzaminu   gimnazjalnego  w 2018 roku  są  niższe  w stosunku do  średniej  powiato-
wej i wojewódzkiej, za wyjątkiem wyników z języka angielskiego. Najlepsze wyniki z egzaminu uzy-
skali w uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku.

Wyniki egzaminu  gimnazjalnego przeprowadzonego w 2018 roku

2018
Język 
polski

Historia i
wiedza o 
społe-
czeń-
stwie

Mate-
maty-
ka

Przedmioty 
przyrodni-
cze

Język 
ang. poz.
podsta-
wowy

Język 
ang. poz.
rozsze-
rzony

Język nie-
miecki 
podstawo-
wy

SZS w Bobrku 23,4 21,3 20,1 17,7 31,2 23,5 0,00
SZS w Gorzowie 21,9 19,8 15,0 15,8 28,8 21,4 0,00
SZS nr 1 w 
Chełmku 23,3 19,1 14,6 15,4 28,7 23,1 29,00
SZS-P nr 2 w 
Chełmku

20,9 17,2 11,1 13,8 29,1 23,3 14,80

Gmina 22,1 18,7 13,9 15,1 29,2 22,9 16,00
Powiat 22,5 19,6 15,6 16,1 28,0 21,2 18,4
Województwo 22,7 19,9 16,0 16,4 27,6 20,8 21,6
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Wyniki  egzaminu   gimnazjalnego  są  niższe  w stosunku do  średniej  powiatowej i woje-
wódzkiej, za wyjątkiem wyników z języka angielskiego. Najlepsze wyniki z egzaminu uzyskali w
bieżącym roku uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku.

VIII. Awans zawodowy

W roku szkolnym 2017/2018 odbyły się :
 4 postępowania przeprowadzone przez dyrektora szkoły na stopień nauczyciela kontraktowego,

 1 postępowanie przeprowadzone przez organ prowadzący na stopień nauczyciela mianowane-
go,

 4 postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

IX.  Międzynarodowa wymiana młodzieży

Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku

Partnerska  współpraca  Gminy  Chełmek  i  Leinefelde  –  Worbis  (Turyngia,  Niemcy)
zaowocowała realizacją kolejnego, ósmego już projektu edukacyjnego. Tegoroczne działania były
nakierowane  na  historyczną  pamięć  o  tragicznych  wydarzeniach  II  wojny  światowej.  Takie
założenia nakreśliła fundacja Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Poczdamie,
która  wspólnie  z  Gminą  Chełmek  dofinansowała  projekt.  Młodzi  Niemcy  i  Polacy,  wraz  z
opiekunami,  od  8  do  13  kwietnia  2018  roku  w  liczbie  39  osób  zwiedzali  wybrane  miejsca
historyczne  i  poznawali  tragizm  ofiar  obozów  koncentracyjnych,  bohaterstwo  powstańczej
Warszawy, a także holocaust.

Gospodarze projektu, uczniowie Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
w Chełmku,  wraz  z  niemieckimi  kolegami  zwiedzili  dodatkowo Muzeum Fryderyka  Chopina w
Żelazowej  Woli  i  Wilanów.  Nie  zabrakło  spaceru  po  Warszawie.  Wzmacniane  były  także
kompetencje językowe (język angielski i niemiecki).

VIII. B. Opieka społeczna

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Chełmku  jest  koordynatorem  Gminnej  Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych, realizatorem świadczeń pomocy społecznej oraz całej
grupy świadczeń związanych z szeroko rozumianym wspieraniem rodzin.  W 2018 roku objęto
wsparciem finansowym, usługowym i poradnictwem 227 rodzin, w których żyło 421 osób. Liczba
rodzin korzystających z pomocy finansowej,  jak również liczba środków przeznaczanych przez
Gminę  Chełmek  na  wypłatę  różnego  rodzaju  zasiłków   z  pomocy  społecznej  i  świadczeń
pokrewnych  ma  tendencję  spadkową.  Wyjątek  stanowią  koszty  utrzymania  mieszkańców  w
domach pomocy społecznej.
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Wykres 1. Liczba rodzin korzystających z wybranych świadczeń pieniężnych.

Wykres 2. Kwoty przeznaczane przez Gminę Chełmek na realizację wybranych świadczeń w zł.

Dominującym powodem ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej było ubóstwo
(110 środowisk),  wynikające z trzech głównych powodów:  niepełnosprawność (107 środowisk),
długotrwała lub ciężka choroba (90 środowisk),  bezrobocie (57 środowisk).  W ciągu ostatniego
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roku widoczna jest wyraźna poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy: 40% spadek bezrobocia
jako przesłanki do udzielenia pomocy oraz 21% spadek ubóstwa jako przesłanki do udzielenia
pomocy. Równocześnie wzrosła o 10% grupa rodzin z problemem długotrwałej choroby. Trend ten
utrzymuje się od 2015 roku. 

Wykres 3. Najczęstsze powody przyznania pomocy społecznej /liczba osób/.

W związku ze starzeniem się gminy, należy spodziewać się w kolejnych latach wzrostu
wydatków  na  zapewnienie  różnego  rodzaju  usług  dla  mieszkańców,  adekwatnych  do  ich
obniżającej się sprawności fizycznej i intelektualnej.

Inne formy pomocy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

1) Stypendia szkolne, którymi objęto 32 uczniów i wydatkowano kwotę 29 594,74 zł.

2) Prace społecznie użyteczne realizowane w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy,
którymi objęto 4 osoby i wydatkowano kwotę 4615,47 zł,

3) Program  Operacyjny  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020,  udzielono  pomocy  dla  450
mieszkańców,  wydano  10  ton  żywności.  W  paczkach  dla  najbardziej  potrzebujących
znalazły  się  między  innymi:  makaron  jajeczny,  ryż  biały,  makaron  bezglutenowy
kukurydziany,  kasza gryczana,  buraki  wiórki,  ser  żółty,  herbatniki  maślane,  mleko UHT,
fasola  biała,  groszek  z  marchewką,  koncentrat  pomidorowy,  powidła  śliwkowe,  gulasz
wieprzowy z warzywami, szynka wieprzowa, szynka drobiowa mielona, pasztet wieprzowy,
filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, kabanosy wieprzowe,
miód wielokwiatowy.

4)  Dodatki energetyczne – to marginalna grupa świadczeń, z których korzystała 1 osoba na
kwotę 15,58 zł. 
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5) Pomoc w formie świadczeń opieki zdrowotnej (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2016r.,
poz. 581, z późn. zm.) udzielono dla 17 osób,

6) Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczono dla 37 mieszkańców (odnotowano wzrost
o 28% w stosunku do roku poprzedniego).

7) Zapewnienie opieki całodobowej w domach pomocy społecznej dla 8 osób, wydatki gminy
wyniosły 187239,18 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy Pobyt Dzienny A dla 30
osób  przewlekle  psychicznie  chorych.  Prowadzą  też  działalność  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej
Fundacji Brata Alberta dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy działalność prowadzi Zespół
Interdyscyplinarny.  W jego skład wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej,  edukacji,  policji,
kuratorzy.  Obsługę  organizacyjno  –  techniczną  Zespołu  zapewnia  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej. Funkcjonuje Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w
Rodzinie oferując poradnictwo specjalistyczne, t.j. psychologa oraz radcy prawnego, poradnictwo
socjalne  oraz  dzielnicowego.  Punkt  funkcjonuje  2  razy  w  tygodniu:  wtorki  od  13.30  –  15.30
i czwartki od 14.00 – 17.00. W 2018 roku zaobserwowano wzrost liczby założonych Niebieskich
Kart – 17 kart, przy 11 w roku 2017. Po szczegółowej analizie okazało się, że 6 z nich nie dotyczy
przemocy  w  rodzinie  lecz  związane  są  z  konfliktami  małżeńskim.  Tak  więc  można  uznać,  że
zjawisko  przemocy  w  rodzinie  dotyczy  średnio  15  rodzin  rocznie,  a  działania  prewencyjne
i edukacyjne przynoszą zamierzony skutek, ponieważ liczba utrzymuje się na podobnym poziomie
od 4 lat.

Wykres 4. Zjawisko przemocy w rodzinie.
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Gmina Chełmek realizuje szeroki wachlarz zadań z zakresu wspierania rodzin:

1. utworzenie w 2018 roku Gminnego  Żłobka  dla 40 dzieci , 

2. prowadzenie   placówki  wsparcia  dziennego  dla  30  dzieci  z  rodzin  niezaradnych
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

3. zatrudnienie asystenta rodziny, który pracował w celu poprawy kompetencji rodzicielskich z
14 rodzinami,

4. współfinansowanie  pobytu  dzieci  w  pieczy  zastępczej  –  w  rodzinach  zastępczych
przebywało 6 dzieci, koszy pobytu wyniosły 29 326,26 zł.,

5. prowadzenie poradnictwa rodzinnego – psychologiczne, prawne i socjalne,

6. wypłata szerokiej gamy świadczeń dla rodzin, których koszty przedstawiają zamieszczone
niżej tabele.

Tabela 1.  Liczba dzieci, na które przyznano poszczególne świadczenia dla rodzin 

Nazwa świadczenia 2015 2016 2017 2018

Zasiłki rodzinne wraz             
z dodatkami

470 582 567 558

Świadczenia wychowawcze --- 1022 1094 1066

Jednorazowa zapomoga        
z tytułu urodzenia dziecka

89 87 83 75

Fundusz alimentacyjny 93 99 79 67

Świadczenie „Dobry start” --- --- --- 1392

Tabela 2. Wydatki na  poszczególne świadczenia dla rodzin w złotych.
Nazwa świadczenia 2015 2016 2017 2018
Świadczenia rodzinne wraz z
dodatkami

381 669 534 177 559 409 564 824

Świadczenia wychowawcze --- 4 383 471 5 913 000 5 680 000
Jednorazowa zapomoga       
z tytułu urodzenia dziecka

89 000 87 000 83 000 75 000

Fundusz alimentacyjny 429 418 428 726 343 420 278 020
Świadczenie „Dobry start” --- --- --- 417 600

53



Wykres 5. Wydatki na świadczenia dla rodzin w zł.

VIII. C. Zdrowie:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki  Zdrowotnej w Chełmku jest  podmiotem leczniczym,
który swoją działalność rozpoczął 1 lutego 1999 roku. Znajduje się w Chełmku, przy ulicy Staicha
1.  Oferuje  szeroki  zakres  bezpłatnych  usług  medycznych,  dla  pacjentów  ubezpieczonych  
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie: 

 Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ): lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowo-rodzin-
na, położna środowiskowo-rodzinna, pielęgniarka szkolna.

 Ambulatoryjnej Opieki  Specjalistycznej (AOS): endokrynologia,  neurologia, reumatologia,
położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, okuli-
styka, otolaryngologia, urologia, kardiologia.

 Świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych.
 Lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.
 Fizjoterapii ambulatoryjnej.
 Ośrodka rehabilitacji dziennej.
 Świadczeń ogólno-stomatologicznych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży do ukończenia 

18 roku życia.
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W swoich strukturach posiada Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownię Diagnosty-
ki Obrazowej RTG i USG, Pracownię EEG i Spirometrii. Pacjent może również wykonać badania z
zakresu medycyny pracy. 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku posiada Certyfikat dla Systemu
Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015. Stosuje system zarządzania zgodnie z wymienioną normą
w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradni zdro-
wia  psychicznego,  poradni  stomatologicznej,  diagnostyki  laboratoryjnej  
i obrazowej, rehabilitacji i fizjoterapii oraz medycyny pracy. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku liczba udzielonych wizyt dla pacjentów,
którzy skorzystali ze świadczeń medycznych w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej  w Chełmku przedstawiała się następująco:

Nazwa poradni Liczba udzielonych wizyt dla pacjentów

Podstawowa Opieki Zdrowotna 52162

Endokrynologiczna 1349

Kardiologiczna 2553

Neurologiczna 3170

Reumatologiczna 1337

Ginekologiczno-Położnicza 2392

Chirurgii Ogólnej 1991

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 2090

Okulistyczna 2126

Otolaryngologiczna 1242

Urologiczna 1970

Rehabilitacyjna 1710

Zdrowia Psychicznego 824

Stomatologiczna 6944

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji 6790

Pracownia Fizjoterapii 14112
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Liczba zadeklarowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2018 roku w Samodzielnym Gmin-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku wynosiła odpowiednio:

 do lekarza POZ – 11479
 pielęgniarka środowiskowa – 11898
 położna – 5733
 pielęgniarka szkolna - 1103

Placówka jest  miejscem przyjaznym pacjentom. Dzięki  szerokiemu zakresowi świadczo-
nych usług pacjent kompleksowo może z nich skorzystać. Chcąc ustalić wizytę może zarejestro-
wać się osobiście, telefonicznie lub internetowo poprzez platformę e-rejestracji dostępną na stronie
internetowej  www.sgzoz.pl.  Budynek wyposażony jest  w windę,  co  pozwala  osobom niepełno-
sprawnym swobodnie poruszać się po nim. Dla najmłodszych pacjentów przygotowany jest kącik
zabaw. Ciągle zmieniające się preferencje i oczekiwania Pacjentów, a także trendy rynku usług
medycznych obligują do tego, aby oferować usługi medyczne w najwyższym standardzie. Przy-
chodnia stara się poszerzać ofertę poprzez unowocześnianie świadczonych usług, aparatury me-
dycznej oraz szkolenie personelu medycznego. 

W ramach profilaktyki zdrowotnej w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Samodzielny
Gminny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Chełmku  umożliwił  swoim  pacjentom  skorzystanie  
z następujących programów profilaktycznych:

6) Szczepienia Przeciw Meningokokom Grupy C 

W ramach Programu Promocji Zdrowia dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci z te-
renu Gminy Chełmek przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis  typ C przeprowadzono akcję
szczepień ochronnych przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci urodzonych w 2014 roku i za-
meldowanych na terenie Gminy Chełmek. Program dofinansowany był przez Urząd, który pokrył  
w 50% koszt szczepionki. Szczepienie poprzedzone było konsultacją z lekarzem pediatrą. 

W okresie od czerwca do listopada 2018 roku zostało zaszczepionych 13 dzieci.

7) Program  Profilaktyki  I  Leczenia  Próchnicy  Zębów  U  Dzieci  Z  Klas  Od  0-2  
w Gminie Chełmek

W ramach programu, który był adresowany do uczniów klas 0-2 z terenu Gminy Chełmek 
przeprowadzono:
- profilaktykę fluorkową preparatem elmex-żel
- higienizację jamy ustnej wraz z instruktażem prawidłowego szczotkowania zębów
- pogadanki z rodzicami dzieci biorących udział w programie.

Ponad to w ramach programu uczniowie zgłaszali się do Poradni Stomatologicznej, na przegląd
jamy ustnej. Uczestnikom programu wykonywano w gabinecie zabezpieczenie bruzd zębów trzo-
nowych i przedtrzonowych lakiem szczelinowym z fluorem. 

Do  programu  zakwalifikowano  329  uczniów.  Pisemna  zgodę  na  uczestnictwo  dziecka  
w programie wyraziło 319 rodziców. W klasach „0” pielęgniarki szkolne wykonały profilaktykę fluor-
kową preparatem elmex-żel w cyklu 6-ciu spotkań u 94 uczniów. W klasach 0-2 przeprowadzono
higienizację  jamy  ustnej  z  wykorzystaniem  jednorazowych  szczoteczek  
z zaaplikowaną pastą do zębów. Był to cykl 6-ciu spotkań, w których uczestniczyło 285 uczniów.
Do przeglądu jamy ustnej w Poradni Stomatologicznej zgłosiło się 84 uczniów.

8) Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
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Adresatami programu były osoby obciążone czynnikami ryzyka, które są zadeklarowane do
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz będące w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45,
50 oraz 55 roku życia. Osoby te, aby móc skorzystać z programu, nie mogły mieć już zdiagnozo-
wanej choroby układy krążenia oraz w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udziela-
nych  w  ramach  programu  (również  u  innych  świadczeniodawców).  
W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku w programie wzięło udział 68 pacjentów.

9) Program Profilaktyki I Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

W ramach programu pacjentki mogły skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych, które 
były wykonywane: 
 co 36 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 59 lat,
 co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 59 lat 
obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, 
zakażonych wirusem HPV).
W przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego pacjentka była skierowana na dal-
sze badania, aby wykluczyć lub potwierdzić zmiany nowotworowe.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku w programie wzięły udział 252 pacjentki.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Chełmku, wychodząc na przeciw swoim
pacjentom organizuje również jednodniowe akcje profilaktyczne. W ramach takich akcji  pacjent
może wykonać między innymi pomiar ciśnienia tętniczego lub pomiar cukru. Dodatkowo pacjent
ma możliwość skorzystania z konsultacji dietetycznej wraz z analizą wagi, która polega na badaniu
poziomu tkanki tłuszczowej, wieku metabolicznego, ilości zatrzymanych płynów metabolicznych).
Ponadto pacjent może skorzystać z konsultacji z podologiem: dla osób cierpiących z powodu bólu
stóp, który jest spowodowany między innymi przez wrastające paznokcie, uszkodzoną płytkę pa-
znokci, brodawki, odciski, modzele, pękające pięty, nadmierne pocenie. 
Tego rodzaju akcje profilaktyczne organizowane są w nawiązaniu między innymi do obcho-
dów: Światowego Dnia Chorego, Światowego Dnia Serca. 

VIII.D. Świetlica Środowiskowa.

W świetlicy w 2018 roku przebywało łącznie 143 dzieci.  Opiekę nad nimi sprawowały 2
wychowawczynie  oraz  dodatkowo  6  nauczycieli  zatrudnionych  na  umowę  zlecenie.  

W okresie wakacji, jak co roku, prowadzone były ogólnodostępne zajęcia świetlicowe dla
dzieci z całej gminy Chełmek w 7 grupach, w szkołach na terenie  Chełmka, Bobrka i Gorzowa. W
tym okresie dzieci korzystały z pływalni w Bieruniu, zajęć warsztatowych w skansenie Wygiełzów,
poznawały tajniki  jazdy konnej w Bobrku, brały udział w zajęciach prowadzonych przez trenerów
Akademii Twórczego Rozwoju Bystrzak oraz zajęciach sportowych prowadzonych przez trenera
Adriana  Niemczyka,  zajęciach  malarskich  prowadzonych  pod  okiem  plastyka  OCK Oświęcim.
Ponadto dzieci  brały czynny udział  w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy
środowiskowej.  Tworzono również małe formy teatralne na których dzieci tworzyły scenariusze,
szyły  pacynki, a efektem końcowym było przygotowanie inscenizacji dla przedszkolaków. 

Co tydzień przez cały rok dzieci  biorą udział  w szkółce tenisa ziemnego organizowanej
przez MOKSiR w Chełmku. Organizowane są również zajęcia pozwalające rozwijać różnorodne
indywidualne zainteresowania, zajęcia ruchowe, robótki ręczne, zajęcia plastyczne itp. 

W ramach  działań  opiekuńczo-wychowawczych  prowadzono  Współpracę  z  rodziną,  w
której  informacje o ewentualnych problemach i  zachowaniu przekazywane są na bieżąco,  jeśli
trzeba  organizowane  są  spotkania  z  rodzicami,  organizowane  jest  też  wsparcie  instytucji
pomocowych jeśli rodzina takiej pomocy potrzebuje.  
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 VIII.E. Kultura, sport i rekreacja:

Miejski  Ośrodek Kultury Sportu  i  Rekreacji  jest  miejską  instytucją  realizującą założenia
statutowe  związane  z  upowszechnianiem  i  animacją  kultury,  sportu  i  rekreacji.  Działania
animacyjne i oświatowe w 2018 roku prowadzone były w oparciu o autorskie programy i projekty
oraz roczny ramowy program imprez i  wydarzeń.  Działalność merytoryczna prowadzona była  
w formie stałych zajęć tematycznych oraz w formie jednorazowych wydarzeń. 

Według szczegółowego zestawienia zawartego w sprawozdaniu z działalności MOKSiR  
w okresie od 01.01 do 31.12.  2018 mieszkańcy gminy i  goście z ościennych miejscowościach
uczestniczyli  w  354  wydarzeniach  artystycznych,  spotkaniach,  imprezach  plenerowych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.  Równolegle z wspomnianymi realizacjami prowadzone
były  stałe  formy  działalności  edukacji  artystycznej  i  sportowej,  kinotechnicznej,  bibliotecznej,
dziennikarsko-wydawniczej.  Prowadził  również  szereg  czynności  i  procedur  związanych  
z  administrowaniem  i  zarządzaniem  budynkami,  budowlami  i  rozległymi  terenami  zielonymi  –
ok.15 ha. MOKSiR angażował się również w działania związane z procesem rewitalizacji gminy
oraz propagowaniem walorów kulturowych i turystycznych Chełmka i okolic. 

Podjęliśmy udaną próbę ponownego ożywienia turystyki wodnej na rzece Przemszy oraz
tworzenia i utrzymania plenerowych ekspozycji:

- schronów obserwacyjnych z okresu II Wojny Światowej w lesie Kamionka,

- zabytkowych kamieni młyńskich na Nowopolu,

- szlaku dawnych galarów nad Przemszą.

Nie stronimy od angażowania się w inicjatywy dążące do poprawy jakości życia w naszym
środowisku a odbiegające od tradycyjnie rozumianej roli ośrodka Kultury. W ubiegłym roku byliśmy
inicjatorami  obywatelskich  akcji  sprzątania  brzegów  rzeki  Przemszy  oraz  lasu  Kamionka.
Te przedsięwzięcia prowadzimy konsekwentnie od 2015 roku wzbogacając je o elementy edukacji
ekologicznej. Ten nurt działań i kształtowania świadomości życia w zgodzie z naturą wydaje się
nam konieczny. Staramy się go podkreślać i eksponować w wielu naszych aktywnościach.     

Do  ważniejszych  przedsięwzięć  zrealizowanych  w  ubiegłym  roku  należała  m.in.:
organizacja dziesięciu wystaw sztuki  w działającej  przy ośrodku galerii  „Epicentrum”.   Galerię  
w 2018 roku odwiedziło 3500 osób.  A od początku jej  założenia w 2000 roku, do końca 2018
zaprezentowanych zostało 137 wystaw artystów lokalnych oraz z prawie wszystkich kontynentów.
Uważamy, że w skali  kraju działalność naszej galerii  jest ewenementem. Do wystawienniczych
wydarzeń 2018 roku zaliczamy organizację wystawy znanego w Polsce i Europie grafika Pawła
Warchoła, krakowskiego artysty Piotra Lutyńskiego oraz prezentacje Międzynarodowego Biennale
Plakatu Społeczno Politycznego. 
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Takim  bogatym  dorobkiem  w  propagowaniu  i  udostępnianiu  sztuki  współczesnej  nie  mogą
poszczycić się okoliczne miasta powiatowe. Stała, konsekwentna praca zaowocowała powstaniem
lokalnego środowiska odbiorców i miłośników sztuki. Staramy sie by wernisaże nie sprowadzały
się  jedynie  do towarzyskiego spotkania  ale  były  platformami  przenikania  się  różnych dziedzin
sztuki  i  kultury.  Łączymy  sztuki  wizualne  z  koncertami  muzycznymi,  poetyckimi  slamami,
performance. Oczywiście dbamy by takie zdarzenia były okazją do miłych spotkań integrujących
mieszkańców i przybywających gości. Jesteśmy przekonani, że taka otwarta formuła spotkań w
kulturze jest bodaj najskuteczniejszym narzędziem promującym wizerunek gminy.  

Od  siedemnastu  lat  jesteśmy  organizatorami  największego  na  Ziemi  Oświęcimskiej
przeglądu sztuki nieprofesjonalnej. Każda edycja przeglądu prezentuje pracę ponad czterdziestu
twórców. W ostatnich latach formuła wystawy została poszerzona o osobny przegląd rękodzieła
artystycznego  „Nić  –  Włókno  –  Materia”.  Coroczne  prezentacje  środowisk  amatorskich  są
podkreśleniem ich potencjału i  dorobku.  Ośrodek od lat  dziewięćdziesiątych XX wieku wspiera
działalność  Robotniczego  Stowarzyszenia  Twórców Kultury.  Zbieżność celów statutowych oraz
kreatywność  amatorskiego  środowiska  twórców  sprawia,  że  są  naszym  partnerem  w  wielu
przedsięwzięciach.  Nasza  współpraca  zaowocowała  licznymi  wartościowymi  dokonaniami,  np.
akcją  "Park  Sztuki",  akcje  sprzątania  rzeki,  warsztaty  sztuki  dla  młodzieży.  Byliśmy  wspólnie
gospodarzami Krajowego Zjazdy delegatów RSTK.

    Kolejnym  polem  aktywności  była  organizacja  wydarzeń  muzycznych.  Jak  wspomnieliśmy
wcześniej,  koncerty  często  współistnieją  i  towarzyszą  innym  dziedzinom  sztuki.  Do  dużych,
masowych przedsięwzięć zaliczamy organizację występu Andrzeja "Piaska" Piasecznego w trakcie
Dni  Chełmka.  Z  uwagi  na  ograniczenia  budżetowe  oraz  organizacyjne,  skupialiśmy  się  na
realizacjach kameralnych oraz prezentacjach wartościowych artystów będących u progu kariery.
Do  szczególnych  wydarzeń  artystycznych  zaliczamy  koncert  "Matt  Elliot  solo".  Brytyjski  bard
mający fanów na całym świecie, przyciągnął do Chełmka liczną publiczność. Dużym uznaniem
publiczności  cieszył  się  występ  Kuby  Jaźwieckiego,  koncert  "Makar  &  Children  of  the  Corn",
koncert Grzegorza Kosowskiego czy spektakl poetycko muzyczny w wykonaniu Joanny Oparek
 i Joachima Mencla. 

Z uznaniem i zainteresowaniem spotkała się oferta wyjazdowa. Turystyka kulturowa od lat
jest naszą specjalnością i realizowana jest w formie czterech projektów. "Teatralnego Autobusu",
cyklu wyjazdów studyjnych "Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, Zagłębia", Rajdów Nordic
Walking oraz wyjazdów narciarskich. 

W  ramach  "Autobusu"  zorganizowaliśmy  dziesięć  wyjazdów  do  teatrów  na  terenie  Krakowa,
Śląska  i  Zagłębia.  Ta  forma  pozwala  miłośnikom  sztuki  uczestniczyć  w  różnych,  ale  zawsze
wartościowych,  formach  aktorskich  kreacji.  Wyjazdy  studyjne,  to  szczególna,  autorska  forma,
łącząca elementy turystyki, krajoznawstwa z aktywnym uczestnictwem w wybranych wydarzeniach
kulturalnych,  odwiedzaniem  pracowni,  miejsc  na  co  dzień  niedostępnych,  poznawaniem
regionalnych kuchni.

W  sezonie  letnim  wyprawy  wzbogacane  są  o  spływy  kajakowe.  Często  w  wyjazdach
uczestniczą  osoby  z  odległych  od  Chełmka  miejscowości.  Aktywność  prowadzona  jest  od
dziesięciu lat i w grudniu 2018 roku odbył się 92 wyjazd. Rajdy NW to specyficzna forma wyjazdów
połączona  z  pokonywaniem  ok  20  km  trasy  w  górskim  lub  wyżynnym  terenie.  To  forma
adresowana dla grupy osób o dobrej kondycji. Miłośnicy sportów zimowych korzystają od wielu lat
z naszej oferty przejazdów, głównie do Białki tatrzańskiej. Należy dodać, że organizacja projektów
wyjazdowych opiera się na samofinansowaniu przez uczestników. Ośrodek ponosi jedynie wysiłek
organizacyjny. Taka forma organizacji  wymaga by "produkt turystyczny" był  na bardzo wysokim
poziomie a uczestnicy zechcieli skorzystać z kolejnych zaproszeń.  
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Rok ubiegły był wyjątkowy dla lokalnego amatorskiego ruchu teatralnego. Dzięki podjęciu
współpracy z grupą teatralną "Niezależna" stworzoną i animowana przez Dawida Szydłę odbyły się
cztery premiery teatralne.  Spektakle cieszyły sie rekordową frekwencją i łącznie obejrzało je ok.
3000 osób. 

Dobrym  wynikiem  zakończyło  rok  kino  "Iluzja".  Dokonana  cyfryzacja,  trafny  dobór
repertuaru oraz dbałość komfort widzów, zaczyna przynosić oczekiwane efekty. W 141 seansach
uczestniczyło łącznie 3452 widzów. Prawie 50% wyświetlanych pozycji stanowiły filmy familijne i
dla dzieci  i młodzieży. Atutem kina jest brak komercyjnych atutów - reklam i popcornu. 

Kolejną misją ośrodka realizowaną w trakcie ubiegłego roku była dbałość o zachowanie
lokalnego  dziedzictwa  kulturowego.  Prowadzona  przez  MOKSiR  placówka  Dom  Pamięci  Baty
wzbogaciła się o kolejne zbiory i  pamiątki.  Uczestniczyliśmy w Roku Dziedzictwa Kulturowego,
prezentując wydarzenie "Chełmek Fabryka - opowieść o modernistycznej wizji i zwykłym życiu".
Gościliśmy turystów i krajoznawców z powiatu oświęcimskiego w trakcie uroczystości 100 lecia
PTTK oraz liczne grupy miłośników batowskiego dziedzictwa odwiedzające Chełmek. 

Organizacyjnym  sukcesem  zakończyła  rok  działająca  w  strukturze  ośrodka  Biblioteka
Publiczna.  Obok  działalności  bieżącej  była  realizatorką  programu  grantowego  pt.  "Przystanek
Biblioteka" z środków MKiDN z Funduszu Promocji Kultury. Dzięki zdobyciu dotacji ministerstwa
udało się przeprowadzić na terenie gminy szereg cennych i spektakularnych działań i warsztatów.
Zwieńczeniem  programu  było  powstanie  mikro  bibliotek  oraz  "poetycki"  kurs  zabytkowego
autobusu.  Tradycyjnie  dużą  frekwencją  cieszył  się  coroczny  rajd  rowerowy  bibliotekarzy  
i czytelników, Topolowa Akademia Malucha, kursy komputerowe, "Noc z Andersenem", "Tydzień
Bibliotek", "Dzień Sąsiada" czy spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Na podobnym do ubiegłych
lat poziomie kształtuje się stan czytelnictwa na terenie gminy. Na koniec grudnia łączna liczba
czytelników wynosiła  1208 osób,  w ciągu roku biblioteki  odwiedziło  12570 osób wypożyczając
24054 książek. Niestety zakup książek wyniósł jedynie 1274 pozycji z czego połowę zakupiono  
z środków MKiDN. W tym względzie polityka gminy cechuje się znaczną oszczędnością. 

Podsumowując  działalność  związana  z  upowszechnianiem  kultury  wymienimy  stale
aktywności i ofertę zajęć i warsztatów dla różnych grup społecznych: Klub Miłośników Fotografii,
Klub Miłośników Ziemi Chełmeckiej, kółko plastyczne dla dzieci, zajęcia ceramiczne, rytmika dla
dzieci,  zajęcia  Step Dance,  zajęcia  w zakresie  nauki  tańca  towarzyskiego,  zajęcia  z  robotyki,
opieka  nad  zespołami  śpiewaczymi  -  „Malwa”  z  Gorzowa”,  „Chełmkowianki”  z  Chełmka,
„Bobrowianki”  z  Bobrku,  współpraca  z  Kołami  Gospodyń  Wiejskich  w  Chełmku  i  Bobrku,
współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy m.in. PTTK, RSTK, PZERiI , ścisłą
współpraca  z  Klubem Sportowym  "Chełmek"  oraz  klubami  z  Bobrka  i  Gorzowa,  współpraca  i
przynależność  do  Lokalnej  Grupy  Działania  „Dolina  Soły”,  opieka  nad  Robotniczym
Stowarzyszeniem Twórców Kultury,  współpraca z  Uniwersytetem Trzeciego Wieku,  opieka nad
amatorskim ruchem muzycznym (pod skrzydłami ośrodka ćwiczą zespoły młodzieżowe preferujące
różne gatunki  muzyki),  prowadzenie bloków zajęć zajęć dla różnych grup wiekowych w Domu
Ludowym w Chełmku ul.  Chrobrego 77,  w Wiejskim Domu Kultury w Gorzowie oraz w Domu
Ludowym w Bobrku, prowadzenie ekspozycji  w Domu Pamięci Baty, aktywny udział w pracach
Gminnego Komitetu Rewitalizacji.

     Dobrymi wynikami pracy może poszczycić się Centrum Sportowe MOKSiR. Pełno wymiarowe
boiska piłkarskie o sztucznej i naturalnej nawierzchni, dziewięć kortów i hala tenisowa, lodowisko,
siłownia  i  boisko  wielofunkcyjne  cieszyły  się  ogromnym  zainteresowaniem  użytkowników.  
Z lodowiska skorzystało w sezonie ok. 5480 osób, na boisku ze sztuczną nawierzchnią rozegrano
112  spotkania  piłkarskie  oraz  71  treningów  piłkarskich.  Na  dziewięciu  kortach  tenisowych
rozegrano łącznie 2023 meczów. Tenisiści spędzili na wszystkich kortach 2910 godzin. Z siłowni
skorzystało 1600 osób.   Z powodzeniem działa szkółka tenisa dla dzieci  i  młodzieży.  Rekordy
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popularności zyskuje szkółka piłkarska.  Prowadzona wspólnie z KS „Chełmek” liczy trzy grupy
wiekowe  skupiające  45  młodych  piłkarzy.  Nie  słabnie  aktywność  uczestników  zajęć  Nordic
Walking. Obok zajęć stałych atrakcją są nizinne i górskie rajdy o dystansach do 25 km. Dużą część
aktywności nielicznej obsady "CS" zajmowało bieżące utrzymanie rozległych terenów sportowych.
Do  technicznych  i  logistycznych  wyzwań  należy  coroczny  montaż  i  demontaż   sztucznego
lodowiska  oraz  bieżące  odśnieżanie  boiska  piłkarskiego  ze  sztuczną  nawierzchnią.  Kolejnym
wyzwaniem była konserwacja i bieżące utrzymanie naturalnej murawy. Z podobnymi wyzwaniami
mieliśmy do czynienia przy utrzymaniu Parku Rodzinnego oraz pozostałych terenów zielonych. 

Plagą minionego roku były akty wandalizmu oraz notoryczne zaśmiecanie powierzonych
obiektów.
    Polityka informacyjna oraz promocja prowadzonej działalności prowadzona była w oparciu  
o istniejącą stronę www.moksir.chelmek.pl,  media społecznościowe, lokalne portale internetowe
 i  prasę,  druk  plakatów,  ulotek.  Szczegółowe  miesięczne  programy  trafiały  do  kilku  tysięcy
skrzynek  mailowych.  Działania  informacyjne  odbywały  się  z  poszanowaniem  prawa  i  ogólnie
przyjętych zasad.

VIII.F. Straże pożarne.

 Na terenie gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
 OSP Chełmek, 
 OSP Bobrek 
 OSP Gorzów. 

Jednostki  mają  na  celu  zapobieganie  pożarom  oraz  współdziałanie  w  tym  zakresie  z
Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Jednostki biorą udział
w  akcjach  ratowniczych  przeprowadzanych  w  czasie  pożarów,  zagrożeń  ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 W OSP Chełmek czynnych członków jest 84, na stanie posiadają 3 samochody strażackie.
Przyznaną  dotację  w 2018  roku  w wysokości  67.000  zł  wykorzystano  na  bieżącą  działalność
między innymi na sprzęt, umundurowanie, naprawę sprzętów oraz na bieżące utrzymanie obiektu
i media.

W OSP Gorzów czynnych członków jest 76, na stanie posiadają 2 samochody strażackie.
Przyznaną  dotację  w 2018  roku  w wysokości  60.000  zł  wykorzystano  na  bieżącą  działalność
między innymi na sprzęt, umundurowanie, naprawę sprzętów oraz na bieżące utrzymanie obiektu,
media oraz na zakup zestawu do ratownictwa drogowego.

W OSP Bobrek czynnych członków jest  68,  na stanie posiadają 1 samochód strażacki.
Przyznaną  dotację  w 2018  roku  w wysokości  40.000  zł  wykorzystano  na  bieżącą  działalność
między innymi na sprzęt, umundurowanie, naprawę sprzętów oraz na bieżące utrzymanie obiektu,
media.
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VIII. G. Bezrobocie:

Liczba bezrobotnych 

w Gminie Chełmek 2015 2016 2017 2018

ogółem 324 275 208 187

kobiet 203 158 110 106

będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy

285 231 177 156

do 30 roku życia 80 62 55 54

do 25 roku życia 39 34 26 23

powyżej 50 roku życia 101 98 71 51

długotrwale bezrobotni 167 129 99 80

IX.Podsumowanie.

Rok  2018  był  bardzo  owocny  w  działania.  Gmina  Chełmek  pozyskała  ogromne  środki
finansowe, które umożliwiły realizację wielu zadań oraz rozpoczęcie prac przy ważnych dla gminy
inwestycjach. Łączna kwota środków, na które podpisano umowy w ubiegłym roku to kwota 19 300
957,82. 

Dzięki  zaangażowaniu  środków zewnętrznych  oraz  własnych,  pochodzących  z  budżetu
gminy, w 2018 roku zakończono następujące zadania: 
-  Przestrzeń spotkania  i  rekreacji  w Gorzowie (dofinansowanie  z  dofinansowanie:  Regionalny
Program Operacyjny  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  Działanie  11.2  Odnowa
obszarów wiejskich/ pula dofinansowania: 196 000 682,08 / 138 wniosków),
-  Żłobek  Samorządowy  Świetliki  (dofinansowanie:  Urząd  Wojewódzki  w  Krakowie  w  ramach
Rządowego Programu MALUCH +, pula dofinansowania: 85 622 684,90 zł / 124 wnioski),
- Docieplenie budynku Domu Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Kwiatowej 1  
w Gorzowie  (WFOŚ i  GW w Krakowie  -  preferencyjna  pożyczka,  z  możliwością  częściowego
umorzenia),

62



-  Budowa  instalacji  węzła  cieplnego  budynku  w  Gorzowie  przy  ulicy  Kwiatowej  1  (WFOŚ  
i GW w Krakowie - preferencyjna pożyczka,  z możliwością częściowego umorzenia),
- Chełmek odnowa. Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie
dla  seniorów,  dzieci  i  rodzin  z  dziećmi  (skate  park)  (dofinansowanie:  Regionalna  Program
Operacyjny  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  Podziałanie  11.1.2  Rewitalizacja
miast średnich i małych /pula dofinansowania: 227 522 424,77 zł / 41 wniosków),
- POTRZEBNA odnowa: Przestrzeń  spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek:
Przestrzeń spotkania i rekreacji w Bobrku (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -
2020, Oś 4 LEADER, zadanie realizowane w ramach strategii Lokalnej Grupy Działania "Dolina
Soły",
-  Zwiększenie  dostępności  do terenów przemysłowych –  budowa dróg dojazdowych do  strefy
(dofinansowanie:  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-
2020, Podzziałanie 7.1.3 Drogi Subregionalne),
-  Modernizacja układu dróg – ulica Wojska Polskiego,  ul.  Marszałka Piłsudskiego i  ulica Ofiar
Faszyzmu (Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy, pula dofinansowania: 13 243 000,00 zł /
4 gminy + powiat oświęcimski).

Dzięki  realizacji  tak wielu inwestycji,  standard życia mieszkańców gminy Chełmek uległ
znaczącej poprawie. Zadbano o jakość ciągów komunikacyjnych, rodziny zyskały nowe miejsca
spotkań i rekreacji, a miejsca użyteczności publicznej zostały gruntownie zmodernizowane. 

Wybory w roku 2018 potwierdziły, że kierunek działań obranych przed włodarza gminy -
Andrzeja  Saternusa,  został  doceniony przez  mieszkańców,  którzy  po  raz  kolejny  obdarzyli  go
ogromnym zaufaniem, wybierając go na to ważne stanowisko w pierwszej turze. 

Unia  Europejska  dała  nam  narzędzie,  z  którego  skorzystaliśmy  i  korzystamy  nadal.
Wszystko dla rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Raport  opracowali  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  
w Chełmku oraz kierownicy jednostek oragnizacyjnych  
Gminy Chełmek
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Przestrzeń spotkania  i rekreacji w Gorzowie

Chełmek odnowa. Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szcze-

gólnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi (skate park)
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Przestrzeń spotkania i rekreacji w Bobrku
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Żłobek Samorządowy Świetliki (dofinansowanie: Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach

Rządowego Programu MALUCH+
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Modernizacja układu dróg – ulica Wojska Polskiego, 

ul. Marszałka Piłsudskiego i ulica Ofiar Faszyzmu
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