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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 2019 r. 
 
 Gmina Chełmek to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, rozwijamy i o który 
powinniśmy dbać. To od nas samych zależy, jak wyglądać będzie nasza mała ojczyzna i jak będzie 
się w niej żyć.  Na komfort naszego życia składa się wiele czynników: od poziomu edukacji po 
wyposażenie straży pożarnej, od kanalizacji po zajęcia organizowane dla mieszkańców. Od 
sprawnego naprawiania dziur w drogach po ciekawe, aktualne materiały na stronie internetowej.  
 
 Samorząd to nie urząd miasta. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują 
zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych.  
I to staramy się robić. Efektem tej pracy jest ilość wykonanych inwestycji, a także wysokość 
przyznanych dofinansowań w ramach realizacji inwestycji z funduszy zewnętrznych. Jednak 
najważniejszym dla mnie miernikiem jest zadowolenie mieszkańców.  
 
 Raport o stanie Gminy Chełmek  to kompleksowe i miarodajne źródło wiedzy o Gminie 
Chełmek. Obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Chełmka w 2019 r, a w szczególności 
realizację polityki, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego. 
Informuje o zmianach zachodzących we wszystkich obszarach aktywności jego mieszkańców.  
 

  
 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 
grudnia 2019 r.  
 Dane pochodzą ze zbiorów danych Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz jednostek 
organizacyjnych 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 12 
603 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 dziewięciu gmin powiatu oświęcimskiego, jej obszar wynosi  
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. 
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. 
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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 
 
 
 
 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 
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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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II. C.  WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

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. D. Ludność: 

stan na dzień 31.12.2019 roku: 

Liczba mieszkańców Gminy Chełmek wyniosła  – 12603 (kobiet: 6446, mężczyzn: 6157) 

w tym: 

miasto Chełmek 8657  mieszkańców  (kobiet:4553, mężczyzn 4104) 

sołectwo Bobrek 2071 mieszkańców  (kobiet 950, mężczyzn 1121) 

sołectwo Gorzów 1875 mieszkańców  (kobiet 943, mężczyzn 932) 

 

Liczba zgonów wyniosła - 139 osób (kobiet:61, mężczyzn 78) 

Liczba urodzeń wyniosła- 115 osób (kobiet: 55, mężczyzn 60) 

 

Liczba małżeństw- - 78   

Liczba rozwodów - 34 

Liczba owdowień - 56 
 

Liczba cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały  -  3 osoby 

Liczba cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy -  240 osób 

 

 
 
III. INFORMACJE FINANSOWE 
 

III. A. Stan Finansów Gminy: 

A. Stan finansów gminy. 
 
 Dochodami gminy są: 
- dochody własne, 
- subwencja ogólna, 
- dotacje celowe. 
 Udział poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem (61.822.260,54 zł) w 2019 r. 
przedstawiał się następująco: 
- dochody własne – 45,82% 
- subwencja ogólna – 15,76% 
- dotacje celowe (w tym dotacje z UE) – 38,42%. 
 
 Wydatki gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych dzieli się na: 
- wydatki bieżące, 
- wydatki majątkowe. 
 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem (62.120.057,14zł) w 2019 r. 
przedstawiał się następująco: 
- wydatki bieżące – 75,60%, 
- wydatki majątkowe – 24,40%. 
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 Na koniec 2019 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek oraz 
wyemitowanych papierów wartościowych wyniosło 10.126.220,00 zł. W roku 2019 gmina nie 
zaciągnęła nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.  
 
 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 2019 – 4.404.530,74 zł. Niewykorzystane środki 
pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na koniec roku 
2019 wynoszą 1.056.312,37 zł, w tym środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi  
w odrębnych ustawach – 192.927,33 zł (z tego program AA 61.006,33 zł oraz niewydatkowana 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 131.921,00 zł) i środki z rozliczenia dotacji na 
realizację programów finansowanych z udziałem środków UE 863.385,04 zł. 
 
 

 
 

III. B. Wykonanie budżetu gminy 
 
 Wykonanie budżetu na koniec 2019 r. zamknęło się kwotami: 
- dochody ogółem: 61.822.260,54 zł, w tym: 

 dochody bieżące: 51.580.318,49 zł, 
 dochody majątkowe: 10.241.942,05 zł, 

- wydatki ogółem: 62.120.057,14 zł w tym: 
 wydatki bieżące: 46.964.667,05 zł, 
 wydatki majątkowe: 15.155.390,09 zł. 

 
 Na koniec 2019 r. wynik budżetu to wykonany deficyt budżetu w wysokości 297.796,60 zł.  
Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, roczny wynik finansowy przeksięgowany zostanie na 
skumulowany wynik budżetu  i będzie stanowił skumulowany niedobór budżetu gminy w wysokości 
4.665.376,89 zł. 
Zaplanowane do spłaty w roku 2019 raty kredytów w wysokości 594.059,42 zł spłacone zostały  
w pełnej wysokości. 
1,42% dochodów ogółem gmina w roku 2019 przeznaczyła na obsługę zadłużenia (spłatę rat 
kapitałowych i odsetek). 
 
Dynamika dochodów i wydatków budżetu gminy: 
 

Dochody / wydatki rok 2018 Rok 2019 Wskaźnik 
dynamiki 

(2019/2018)

Dochody ogółem: 49 411 906,93 61 822 260,54 125,11

Dochody bieżące, w tym: 45 651 929,08 51 580 318,49 112,98

udziały w PIT 12 344 222,00 14 108 117,00 114,28

udziały w CIT 578 847,46 461 022,03 79,64

podatek od nieruchomości 6 046 299,20 6 104 704,80 100,96

dotacje na zadania z zakresu 
administracji rządowej i innych 
zadań zleconych jst 

9 947 947,16 13 214 535,29 132,83

Dochody majątkowe, w tym: 3 759 977,85 10 241 942,05 272,39
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ze sprzedaży majątku 660 575,88 589 146,82 89,18

Wydatki ogółem: 55 042 801,37 62 120 057,14 112,85

Wydatki bieżące 41 537 241,70 46 964 667,05 113,06

Wydatki majątkowe 13 505 559,67 15 155 390,09 112,21

 
 
 

III. C. Wykonanie wydatków majątkowych 
 
Realizacja wydatków majątkowych: 

Dział Rozdzi
ał Wyszczególnienie  Plan  Wykonanie % 

600   Transport i łączność 7 990 573,83 7 076 410,64 88,56

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 114 425,00 9 496,07 8,30

    

pomoc finansowa dla Województwa 
Małopolskiego na zadanie 
"wielowariantowa koncepcja budowy 
obwodnicy Chełmka wraz z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach" 

99 425,00 0,00 0,00

    

pomoc finansowa dla Województwa 
Małopolskiego na zadanie "Wykonanie 
aktywnej informacji wizualnej na 
przejściu dla pieszych w km 0+488 odc. 
320 DW 780 w m. Chełmek„ 

15 000,00 9 496,07 63,31

  60014 Drogi publiczne powiatowe 125 000,00 123 382,00 98,71

    

pomoc finansowa dla Powiatu 
Oświęcimskiego na zadanie 
"„przebudowa drogi powiatowej nr 
1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 
0+000-2+020" 

55 000,00 53 382,00 97,06

    

pomoc finansowa dla Powiatu 
Oświęcimskiego na zadanie 
"„przebudowa drogi powiatowej nr 
1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska 
w Gorzowie" 

70 000,00 70 000,00 100,00

  60016 Drogi publiczne gminne 7 751 148,83 6 943 532,57 89,58

    projektowanie, budowa i modernizacja 
ulic i parkingów  na terenie Gminy: 
Chełmek: Miodowa, Gorzów: Zaciszna, 

592 557,00 539 631,85 91,07
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Bobrek: Cicha 

    rozbudowa drogi gminnej nr 510951K 
ul. Brzechwy w Chełmku 70 000,00 70 000,00 100,00

    przebudowa ul. Granicznej w Gorzowie 19 803,00 19 803,00 100,00

    przebudowa ul. Nowej w Bobrku 27 640,00 27 640,00 100,00

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

200 000,00 199 999,99 100,00

    

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 
podobszaru rewitalizacji nr 2 (Brzozowa, 
Klonowa, Topolowa, Głogowa, 
Kolejowa) 

6 841 148,83 6 086 457,73 88,97

700   Gospodarka mieszkaniowa 5 422 505,38 5 382 913,36 99,27

  70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 5 422 505,38 5 382 913,36 99,27

    

program rewitalizacji - Chełmek 
odNowa: Nowe przestrzenie aktywności 
i integracji społecznej w Chełmku, 
szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin 
z dziećmi - Dom Seniora (przebudowa i 
remont Domu Rencisty) 

509 000,00 508 964,24 99,99

    

program rewitalizacji - Chełmek 
odNowa: Nowe przestrzenie aktywności 
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) 

4 707 855,38 4 704 952,13 99,94

    zagospodarowanie terenu na wzgórzu 
Skała 40 590,00 40 590,00 100,00

    aktualizacja PFU przebudowa budynku 
dworca PKP w Chełmku wraz z 

3 300,00 3 300,00 100,00



             13 

zagospodarowaniem przyległego terenu

    rozbudowa monitoringu miejskiego w 
Gminie Chełmek 55 000,00 54 991,50 99,98

    
przekształcenie pojedynczych lokali w 
budynku przy ul. Klonowej 4 w Chełmku 
na lokale mieszkalne 

18 450,00 18 450,00 100,00

    

wykonanie przyłącza do sieci 
ciepłowniczej wraz z wewnętrzną 
instalacją c.o. w budynku przy ul. 
Topolowej 5 

18 310,00 16 994,25 92,81

    modernizacja budynku przy ul. 
Brzozowej 30 000,00 28 891,24 96,30

    zakup gruntów 40 000,00 5 780,00 14,45

 710   Działalność usługowa 171 390,00 148 223,16 86,48

   71035 Cmentarze 171 390,00 148 223,16 86,48

    rozbudowa cmentarza komunalnego w 
Chełmku 171 390,00 148 223,16 86,48

750   Administracja publiczna 39 709,00 12 177,00 30,67

  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 12 200,00 12 177,00 99,81

    wykonanie klimatyzacji sali sesyjnej w 
Urzędzie Miejskim w Chełmku 12 200,00 12 177,00 99,81

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 27 509,00 0,00 0,00

    
zakup oprogramowania wraz z drukarką 
do obsługi Programu "Chełmecka Karta 
Seniora" 

27 509,00 0,00 0,00

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 8 500,00 8 500,00 100,00

  75404 Komendy wojewódzkie Policji 1 500,00 1 500,00 100,00

    dofinansowanie zakupu sztandaru dla 
Komendy Powiatowej Policji w 
Oświęcimiu z okazji 100 lecia powstania 

1 500,00 1 500,00 100,00
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Policji Państwowej 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 7 000,00 100,00

    
dotacja celowa inwestycyjna na 
dofinansowanie zakupu odciągu spalin 
do garażu OSP Chełmek 

7 000,00 7 000,00 100,00

801   Oświata i wychowanie 325 054,92 324 766,24 99,91

  80101 Szkoły podstawowe 325 054,92 324 766,24 99,91

    modernizacja kotłowni centralnego 
ogrzewania w budynku SZS w Bobrku 149 445,00 149 445,00 100,00

    modernizacja boiska  przy SZS nr 1 w 
Chełmku 147 500,00 147 211,32 99,80

    

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

21 609,92 21 609,92 100,00

    rozbudowa ogrodzenia budynku SZS-P 
Nr 2 przy ul. Brzozowej 6 500,00 6 500,00 100,00

851   Ochrona zdrowia 100 000,00 100 000,00 100,00

  85121 Lecznictwo ambulatoryjne 100 000,00 100 000,00 100,00

    dotacja celowa inwestycyjne dla SGZOZ 
na zakup aparatu OCT 100 000,00 100 000,00 100,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1 266 470,00 1 263 855,72 99,79

  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu 315 000,00 313 616,44 99,56

    

dotacje na realizację zadania 
polegającego na modernizacji źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych w Gminie Chełmek 

315 000,00 313 616,44 99,56

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200 000,00 199 986,24 99,99

    oświetlenie w gminie Chełmek 200 000,00 199 986,24 99,99
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  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 684 000,00 684 000,00 100,00

    zakup i objęcie akcji i udziałów 684 000,00 684 000,00 100,00

  90095 Pozostała działalność 67 470,00 66 253,04 98,20

    zakup urządzeń na plac zabaw 37 470,00 36 900,00 98,48

    wykonanie nawierzchni bezpiecznej na 
placu zabaw w Gminie Chełmek 30 000,00 29 353,04 97,87

926   Kultura fizyczna  838 600,98 838 543,97 99,99

  92601 Obiekty sportowe 791 930,98 791 930,97 100,00

    

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 
dostęp 

667 179,28 667 179,28 100,00

    

przebudowa, rozbudowa i budowa 
obiektów zabudowy sportowej i kultury 
fizycznej przy ul. Broniewskiego w 
Chełmku 

10 000,00 10 000,00 100,00

    ogrodzenie boiska sportowego przy LKS 
w Gorzowie 66 412,70 66 412,69 100,00

    
wykonanie 43 mb piłkochwytów o 
wysokości 6 m na boisku sportowym 
przy LKS Gorzów 

20 295,00 20 295,00 100,00

    
wykonanie 60 mb piłkochwytów o 
wysokości 6 m na boisku sportowym 
przy LKS Bobrek 

28 044,00 28 044,00 100,00

  92695 Pozostała działalność 46 670,00 46 613,00 99,88

    zakup pomostu pływającego 17 220,00 17 220,00 100,00

    zagospodarowanie terenu na Stawach, 
dokumentacja letniego kąpieliska 11 000,00 10 943,00 99,48

    
Otwarte Strefy Aktywności - budowa 
stref sportowo - rekreacyjnych na 
terenie Chełmka /projekt 

13 530,00 13 530,00 100,00
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utworzenie miejsca rekreacji w 
sołectwie Gorzów, gmina Chełmek 
poprzez montaż obiektów małej 
architektury - dokumentacja projektowa 

4 920,00 4 920,00 100,00

    R A Z E M 16 162 804,11 15 155 390,09 93,77

 
 

 

 

III. D. Fundusze zewnętrzne 

( umowy o dofinansowanie podpisane w 2019 roku) 

Nazwa projektu/zadania Wartość 
projektu/zadania 

Pozyskane środki 
zewnętrzne 

Wkład własny gminy

Przebudowa budynku 
dworca PKP w Chełmku 

wraz z budową parkingów w 
systemie PARKUJ i JEDŹ 

1 510 249,49 PLN * 911 900,28 PLN * 598 349,21 PLN *

   
*wartość wg umowy dotacyjnej 
 
 

 
III.E.  Zadania inwestycyjne  
 
I. Zadania inwestycyjne i stopień ich realizacji 
L.p. Przedmiot zamówienia Stopień realizacji 

 

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 wykonano prawie wszystkie 
roboty budowlane przewidziane w 

dokumentacji projektowej. Zadanie zostało 
zakończone i odebrane w styczniu 2020 r. 

 

 
Zwiększenie dostępności do terenów 

przemysłowych w Chełmku – budowa drogi 
dojazdowej do strefy 

Zadanie realizowane w formule projektuj – 
buduj. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę 
rozpoczęto prace projektowe. Realizacja 

robót budowlanych rozpoczęła się w grudniu 
2019 r. Zakończenie zadania w 2020 r.

 

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) 

W 2019 roku zakończono prace budowlane 
związane z realizacją zadania. Wybrano 

wykonawcę i zawarto umowę na dostawę 
wyposażenia meblowego oraz sprzętu RVT 

i AGD. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
oraz zakończenie procesu wyposażenia 

obiektu planowane jest w 2020 r.  
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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; Kompleks sportowy (przebudowa 

kortów tenisowych) 

W 2019 roku rozpoczęto prace budowlane 
związane z przebudową obiektu. Prace 
budowlane związane są z wyburzeniem 

istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego i 
budową nowego obiektu, przebudową kortów 

z wykonaniem nowego ogrodzenia, 
piłkochwytów, ścianki treningowej, 

nawierzchni poliuretanowej półkorcie itp. 
Zakończenie prac zaplanowano na 2020r.

 

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

społecznej szczególnie dla seniorów, dzieci  
i rodzin z dziećmi – Dom Seniora (przebudowa 

i remont Domu Rencisty) 

W 2019 roku rozpoczęto prace budowlane 
związane z przebudową i remontem obiektu. 
Wymieniono dach, okna, wykonano izolację 
stropów, przebudowano dojazd i plac przy 

budynku oraz wykonano ścieżki wokół 
budynku wraz z nowymi nasadzeniami. 

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano 
na 2020 rok. Po ich zakończeniu obiekt 

zostanie wyposażony  
w niezbędne umeblowanie.

 
Projektowanie, budowa i modernizacja ulic  
i parkingów Gminy: Chełmek: ul. Miodowa, 

Gorzów: ul. Zaciszna, Bobrek: ul. Cicha 

W zakresie ul. Miodowej w Chełmku 
wybudowano I etap drogi oraz pozyskano 

dokumentację projektową na realizację  
II etapu. 

W zakresie ul. Zacisznej w Gorzowie zadanie 
zrealizowano 

W zakresie ul. Cichej w Bobrku złożono 
wniosek o dofinansowanie realizacji zadania 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 Rozbudowa drogi gminnej nr 510951K  
ul. Brzechwy w Chełmku 

Zawarto umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej. Trwają prace 

projektowe. Uzyskanie decyzji zezwalającej 
na realizację inwestycji drogowej 

przewidziano w 2020 r.

 Przebudowa ul. Granicznej w Gorzowie 
Pozyskano dokumentację projektową na 

przebudowę drogi oraz uzyskano pozwolenie 
na budowę. 

 Przebudowa ul. Nowej w Bobrku 
Zawarto umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowej. Zakończenie 
realizacji w 2020 r. 

 Zagospodarowanie terenu na Wzgórzu Skała 

Opracowano koncepcję projektową 
przebudowy Wzgórza Skała wraz z budową 

wieży widokowej. Zadanie zgłoszono do 
realizacji z udziałem środków w ramach 

Oświęcimskiego Strategicznego Programu 
Rządowego Etap VI na lata 2021-2025.

 
Aktualizacja PFU – przebudowa budynku 

dworca PKP w Chełmku wraz  
z zagospodarowaniem przyległego terenu 

Aktualizacja programu funkcjonalno-
użytkowego posłużyła do złożenia wniosku 
o dofinansowanie zadania polegającego na 

przebudowie budynku dworca PKP  
w Chełmku w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
Poddziałanie 7.2.4. Wniosek został 

pozytywnie oceniony i w 2019 roku zawarto 
umowę o dofinansowanie. Zadanie 
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planowane do realizacji w formule projektuj – 
buduj  w latach 2020-2021.   

 Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gminie 
Chełmek 

Rozbudowa polegała na wymianie serwera 
oraz systemu zarządzającego monitoringiem 

miejskim. Jako podstawowe medium 
transmisji wykorzystano światłowód. 

Zwiększono liczbę kamer do 15 sztuk. Prace 
w 2019 były pierwszym etapem rozbudowy 
systemu monitoringu wizyjnego w Gminie 

Chełmek, w II etapie liczba kamer zwiększy 
się do około 30 i obejmie tereny wokół 

najważniejszych budynków użyteczności 
publicznej oraz główne ciągi komunikacyjne.

 Zakup pomostu pływającego 

Zakupiono 6 elementów samopływających 
oraz kładki (trapu). Pomost ma umożliwić 
korzystanie z rowerów wodnych. Zadanie 
zostało zrealizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego.  

 Zagospodarowanie terenu na Stawach, 
dokumentacja letniego kąpieliska 

Opracowano koncepcję projektową 
przedstawiającą możliwości 

zagospodarowania terenu i wykorzystania 
jego potencjału w zakresie uruchomienia 
różnych form rekreacji na terenie Stawów  

w Chełmku. Koncepcja częściowo posłużyła 
również do złożenia wniosku  

o dofinansowanie zadania w ramach 
Oświęcimskiego Strategicznego Programu 

Rządowego na lata 2021-2025.

 Rozbudowa cmentarza komunalnego  
w Chełmku 

W ramach zadania pozyskano dokumentację 
projektową na powiększenie obszaru 
cmentarza w zakresie przebudowy 

ogrodzenia, niwelacji terenu oraz dobudowy 
głównych ciągów komunikacyjnych na 

cmentarzu. 

 Modernizacja boiska przy ZSZ nr 1 w Chełmku 

W ramach zadania dokonano wymiany 
nawierzchni boiska na nawierzchnię 

poliuretanową. Naprawiono także 
i odnowiono ogrodzenie boiska.

 
Otwarte Strefy Aktywności – budowa stref 

sportowo – rekreacyjnych na terenie Chełmka 
/projekt/ 

W ramach zadania zlecono opracowanie 
dokumentacji projektowych na wykonanie 
stref aktywności oraz relaksu na placach 

zabaw w Chełmku przy ul. Poziomkowej oraz 
przy ul. Tetmajera. Ostateczne pozyskanie 
dokumentacji przewidziano na 2020 rok.

 
Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie 
Gorzów, gmina Chełmek poprzez montaż 

obiektów małej architektury – dokumentacja 
projektowa 

W ramach zadania zlecono opracowanie 
dokumentacji projektowej na doposażenie 

placu zabaw w Gorzowie przy ul. Rzecznej. 
Dokumentacja posłuży do aplikowania  

o dofinansowanie jego realizacji ze środków 
UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

 
Pomoc finansowa dla Województwa 

Małopolskiego na zadanie „Wykonanie 
aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla 

Gmina Chełmek dofinansowała wykonanie 
doświetlenia przejścia dla pieszych przez 

drogę wojewódzką nr 780 do rejonie budynku 
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pieszych w km 0+488 odc. 320 DW780 w m. 
Chełmek” 

Poczty Polskiej w Chełmku. Zarządca drogi 
zabudował oświetlenie dedykowane dla 

przejść dla pieszych.

 
Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego 
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1001K ul. Nadwiślańskiej w Bobrku w km 
0+000 – 2+020” 

Gmina Chełmek dofinansowania opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi.  

 
Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego 
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 
1900K ul. Nowowiejskiej i ul. Gorzowskiej w 

Gorzowie” 

Gmina Chełmek dofinansowania opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi. Pozyskanie dokumentacji na 
przebudowę dróg wraz z budową chodników 

zaplanowano na 2020 rok.
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Fotografie przedstawiające wybrane zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmodernizowane boisko przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek biblioteki 
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Wnętrza biblioteki 
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Dom Seniora w trakcie realizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zmodernizowany układ komunikacyjny na obszarze rewitalizacji 
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Korty tenisowe w trakcie realizacji 

 
 

 

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 2019 – 2034. 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 to 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 11.532.165,000 zł. Całkowita spłata 
długu nastąpi w roku 2034. 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 2019 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 31.205.180,29 zł. 
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III. G. Realizacja Budżetu Obywatelskiego i Fundusz Sołecki 
 

Budżet Obywatelski w 2019 r.  

Osiedle Nowe Miasto: 
„Przystań rodzinna – rowerki wodne i rekreacja (zakup rowerków, przystani i kapoków)”.  
W ramach zadania zakupiono pomost składający się z 6 elementów samopływających  
o wymiarach 15x300 cm wraz z kładką (trapem) i drabinką, 4 rowery wodne, w tym 3 typu Garbus 
oraz 1 Pelikan oraz 22 kamizelki asekuracyjne (ratunkowe). 
Łączny koszt zadania wyniósł 41.660,38 zł. 
 
Osiedle Stare Miasto: 
„Malowanie korytarzy wraz z klatką schodową w Samorządowym Zespole Szkół nr 1  
w Chełmku”. Prace obejmowały m.in. naprawy powłoki ściennej, gruntowanie i malowanie ścian  
i sufitów farbą emulsyjną i olejną, malowanie obudowy grzejników i poręczy na klatce schodowej. 
Łączny koszt zadania wyniósł 26.680,00 zł  
 
 
Fundusz sołecki w 2019 r. 
 
W sołectwie Bobrek  wydatkowano kwotę 32 826,50 na  realizację zadań statutowych: utworzenie 
klasopracowni z języka angielskiego w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku  
 
W sołectwie Gorzów realizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup 
chłodni do Domu Ludowego w Gorzowie oraz wydatki bieżące w kwocie 32 826,50 zł  
 
Ogółem Fundusz Sołecki w 2019 r. wyniósł 65 653,00 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 Chełmka, 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 Miejskiego.  

 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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Mienie komunalne jest utrzymywane i wykorzystywane ze szczególną troską, gdyż̇ 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 2019 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.  

 

 

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

Wyszczególnienie
1 2 3

Udziały, akcje

ABS Bank Spółdzielczy
Inne

Razem

Stan na 
31.12.2018

Stan na 
31.12.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki 
Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. 12 000 12 000
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku 
Sp. z o.o. 14 490 500 15 174 500
Administracja Domów Mieszkalnych w Chełmku Sp. 
z o.o. 1 208 500 1 208 500

2 000 2 000

15 713 000 16 397 000
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 Burmistrz Chełmka 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. 

 

 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 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), 

Dane dotyczące formy władania gruntami stanowiącymi własność i współwłasność Gminy

Forma władania 

1607 264,5998 1611 264,1147 1611 264,1147

33 0,3165 34 0,3560 34 0,3560

191 0,9791 176 5,2923 176 5,2923

32 6,0437 42 5,2923 42 5,2923

Trwały Zarząd 21 3,8257 23 3,9802 23 3,9802
Użytkowanie 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000
Użyczenie 1 0,0400 1 0,0400 1 0,0400
Służebność 61 1,0343 0 0,0000 0 0,0000

Stan na dzień 
31.12.2018r.

Stan na dzień 
31.12.2019r.

Stan na dzień 
31.12.2019r.

Liczba 
działek

Powierzchnia 
w ha

Liczba 
działek

Powierzchni
a w ha

Liczba 
działek

Powierzchnia 
w ha

Własność Gminy 
Chełmek
w tym: Współwłasność 
Gminy Chełmek
Użytkowanie wieczyste 
- osoby fizyczne
Użytkowanie wieczyste 
- osoby prawne
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 Nieodpłatnie przejęto od Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu halę sportową przy  
ul. Krakowskiej w Chełmku oraz wodociąg KRAK II. 
 

 

 

Dane dotyczące nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Chełmek

Tryb nabycia

Stan na 31.12.2018r. Stan na 31.12.2019.
Wartość w zł Wartość w zł

Gruntu Gruntu

1 2 3 4 5 6 7
Zrzeczenia 0 0,00 0 0,00
Zamiana gruntów 0 0,00 0 0,00
Pierwokupy 0 0,00 0 0,00
Darowizna 0 0,00 3475 5323,94

151 0,00 0 0,00

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

0 0,00 0 0,00
Komunalizacja na wniosek 0 0,00 0 0,00
Komunalizacja z mocy prawa 1697 0,00 1386 0,00

0 0,00 0 0,00
Nabycie ZRiD 0 0,00 2248 0,00

RAZEM 0,00

Powierzchnia 
w m2

Powierzchnia 
w m2Nieruchomośc

i zabudowanej

Nieruchomoś
ci 

zabudowanej

24 540
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 55 440
Art. 13 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa 

93 651

4 702 208 758 7 109 173 631 5 323,94
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 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, 
głównie następowała sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntowych, niezabudowanych pod 
zabudowę mieszkaniową. W wyniku przetargów nieograniczonych ustnych (licytacji) nabywców 
znalazły następujące nieruchomości: 

 

1. nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny oznaczony nr 1 położony w Chełmku przy  
ul. Topolowej 7 cena wylicytowana 94.000,00 złotych netto. 

2. nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w obrębie Bobrek, w Bobrku przy  
ul. Kolistej: 172/80 o pow. 0.1809 ha cena wylicytowana 87.000,00 złotych 

3.  brutto.nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w obrębie Bobrek, w Bobrku 
przy ul. Akacjowej: 517/30 o pow. 0.0756 ha cena wylicytowana 33.000,00 złotych brutto.  

4. nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w obrębie Gorzów, w Gorzowie przy  
ul. Zacisznej: 1158/56 o pow. 0.1052 ha za cena wylicytowana 70.600,00 złotych brutto.  

5. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Chełmku przy ul. Brzechwy: 999/12  
o pow. 0.1527 ha cena wylicytowana 70.000,00 złotych brutto.  

 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 2019 zostały przekazywane do zarządzania jednostkom organizacyjnym gminy  
w celu realizacji zadań nieruchomość należące do zasobu gminy 

 Pozostałe formy zagospodarowania nieruchomości gminnych przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 W roku 2019 zamontowano urządzenia fitness przy placu zabaw przy ul. Rzecznej oraz 
przy ul. Kolejowej w Chełmku. 

Wykonano montaż urządzenia zabawowego wraz z bezpieczną nawierzchnią na placu zabaw przy 
ul. Rzecznej w Chełmku. 

Pozostałe formy zagospodarowania nieruchomości gminnych

Forma prawna
 Stan na 31.12.2018r.  Stan na 31.12.2019.

Zmiana (4-2)
Liczba Liczba

1 2 3 4 5 6

21 23

Oddanie nieruchomości w użyczenie* 400,00 0 400,00 0 0,00

0,00 0 0,00 0 0,00

154 120

Oddanie w najem* 738,12 16 179 2 -559,12
Ustanowienie służebności* 0,00 0 0,00 0 0,00
Czasowe zajęcie nieruchomosci* 0,00 0 0,00 0 0,00
Bezumowne korzystanie* 6 0,00 0

Powierzchnia 
w m2

Powierzchni
a w m2

Oddanie nieruchomości w trwały 
zarząd*

38 778,00 39 802,00 1 024,00

Oddanie nieruchomości w 
użytkowanie*

Oddanie nieruchomości w 
dzierżawę*

770 322,00 685 420,00 -84 902,00

1 561,00 -1 561,00
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 Lokalami i budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Chełmek zarządzała 
i administrowała spółka gminna Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Chełmku.  

Ilość osób zamieszkujących w lokalach gminnych przedstawia poniższa tabela: 

stan na 31.12. 2018r. oraz 31.12.2019r. 

 2018 2019 

 Ilość lokali Ilość osób 
zamieszkujących 

lokale

Ilość lokali Ilość osób 
zamieszkujących 

lokale

Lokale znajdujące się w 
budynkach wspólnot 

116 281 104 248

Lokale znajdujące się w 
budynkach 

stanowiących własność 
Gminy Chełmek 

145 315 144 294

SUMA 261 596 248 542

 

Złożone wnioski o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek: 

 2018 2019 

Ilość złożonych wniosków 15 16 
 

Przydzielono lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek 

 2018 2019 

Ilość wykonanych 
przydziałów 

9 5 

  
 

IV. B. Infrastruktura techniczna 

Drogi  
 

Drogi gminne publiczne / wewnętrzne. Stan na  31 grudnia 2019 r. 
 
Chełmek 
1. 25 Stycznia 
2. Batorego 
3. Baty 
4. Boczna 
5. Dąbrowskiej 
6. Długosza 
7. Flisaków 
8. Fredry 
9. Galla Anonima 

10. Głogowa 
11. Grunwaldzka 
12. Hermana 
13. Kasprowicza 
14. Kazimierza Wielkiego 
15. Klonowa 
16. Kochanowskiego 
17. Kolejowa 
18. Kraszewskiego 
19. Kręta 
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20. Królowej Jadwigi 
21. Krótka 
22. Krzywoustego 
23. Leśna 
24. Lipowa 
25. Łokietka 
26. Na Skałce 
27. Norwida 
28. Nowopole 
29. Miodowa 
30. Ofiar Faszyzmu -część 
31. W. Orkana 
32. Pl. Kilińskiego 
33. Paprotnik 
34. Al. Parkowa 
35. Polna 
36. Przemysłowa 
37. Piłsudskiego - sięgnik 10 i 12 
38. Rydla 
39. Rzeczna 
40. Sadowa 
41. Sienkiewicza 
42. Słowackiego 
43. Sobieskiego 
44. Staffa 
45. Staicha 
46. Starowiejska 
47. Struga 
48. Świerkowa 
49. Tetmajera 
50. Topolowa 
51. Tuwima 
52. Wandy 
53. Księdza Wcisło 
54. Wojska Polskiego 3,5,6,8 
55. Wrzosowa 
56. Wstydliwego 
57. Wyspiańskiego 
58. Zapolskiej 
59. Żeromskiego - część 
60. drugi sięgacz Powstańców Śląskich 
61. M. Piłsudskiego 
62. Wojska Polskiego 
63. 11 Listopada 
64. Generała Andersa 
65. Brzozowa 
66. Jagodowa 
67. Poziomkowa 
68. Brzechwy 
69. Leśmiana 
70. 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. Zaciszna 
22. Źródlana 
 
Bobrek 
1. Akacjowa 
2. Bagienna 
3. Cicha 
4. Dębowa 
5. Długa 
6. Głogowa 
7. Graniczna 
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 
21. Parkowa 
22. Podkomorska 
23. Polna 
24. Pustynna 
25. Rolna 
26. Słoneczna 
27. Spacerowa 
28. Spokojna 
29. Starowiejska 
30. Szkolna 
31. Ustronna 
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W ramach bieżącego utrzymania dróg Gmina Chełmek w 2019 roku wykonała remont 
następujących dróg: 

 ul. Grunwaldzka w Chełmku na długości 230 mb, koszt remontu 44.485,59 zł, 
 ul. Nowopole w Chełmku na długości 400 mb, koszt remontu 102.989,40 zł, 
 dojazd do bloku przy ul. Krakowskiej w Chełmku wraz z remontem chodnika, długość 

odcinka drogi 110 mb, koszt remontu 92.278,91 zł, 
 utwardzenie terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Chełmku (za terem szkoły), koszt 

30.362,55 zł, 
 ul. Flisaków i ul. Parkowa w Gorzowie na długości łącznej 280 mb, koszt remontu 53.119,27 

zł, 
 ul. Lipowa w Bobrku na długości 200 mb, koszt remontu 134.294,55 zł, 
 ul. Rolna w Bobrku na długości 100 mb, koszt remontu 45.543,77 zł, 
 ul. Spacerowa w Bobrku na długości 210 mb, koszt remontu 72.279,72 zł, 
 ul. Słoneczna w Bobrku na długości 300 mb, koszt remontu 103.128,60 zł w tym udział 

środków z dotacji Województwa Małopolskiego w kwocie 30.000,00 zł.  
 
 
 

Transport 
 

 Organizatorem transportu zbiorowego w Powiecie Oświęcimskim na podstawie 
porozumienia międzygminnego Nr OR-o.031.2.2018.VII z dnia 01.03.2018 r. jest Miasto Oświęcim. 
Na terenie Gminy Chełmek kursują linie autobusowe 22 i 32. Udział finansowy Gminy w realizacji 
transportu w 2019 roku wyniósł 449.166,05 zł. 
 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. Udział finansowy Gminy w realizacji transportu w 2019 
roku wyniósł 96.903,62 zł. 
 

 
 

Oświetlenie 
Inwestycje w zakresie oświetlenia zewnętrznego zrealizowane w 2019 roku 

 
 

C
he

łm
ek

 

Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Powstańców 
Śląskich 26 881,01 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wrzosowej 9 065,04 zł

Budowa oświetlenia ulicy Wiśniowej 44 360,00 zł

Doświetlenie przejścia dla pieszych obok budynku poczty 
(wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie) 9 496,07 zł

B
ob

re
k Budowa oświetlenia placu zabaw przy ulicy Jarzębinowej 52 439,99 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Krakowskiej 41 900,00 zł

 RAZEM 152,11 184  zł 
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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 
długookresowego. 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.  
 
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 2019 
można wyróżnić te związane ze 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 2019 roku realizowano zadanie „Chełmek-odNowa. Nowe przestrzenie aktywności 
i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi” – drogi  
i przestrzeń słowa i spotkania (realizacja od 2018 roku, zakończenie w 2020 roku) oraz Dom 
Seniora i korty rozpoczęte w 2019 roku (dofinansowanie: Regionalna Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich  
i małych).  
 

 

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

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 są  decyzje administracyjne: decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
przestrzennego - głównie w zakresie zabudowy mieszkaniowej oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 
 
 

2018 2019 
decyzje o 

warunkach 
zabudowy 

zagospodarowania 
terenu 

decyzje o 
ustaleniu 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego 

wypisy/wyrysy z 
miejscowego 

planu 
zagospodarowa

nia 
przestrzennego 

lub studium 
uwarunkowań i  

kierunków 
zagospodarowa

nia 
przestrzennego

decyzje o 
warunkach 
zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu  

decyzje o 
ustaleniu 
lokalizacji  
inwestycji  

celu 
publicznego 

wypisy/wyrysy z 
miejscowego 

planu 
zagospodarowan

ia 
przestrzennego 

lub studium 
uwarunkowań i  

kierunków 
zagospodarowan

ia 
przestrzennego 

44 19 216 62 16 225

 

W roku 2019  Burmistrz kontynuował podjęte w poprzednich latach prace planistyczne: 
 

1. w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów „Starego Miasta” w Chełmku, (prace planistyczne- na etapie uzgadniania  
odlesienia terenów leśnych objętych projektem mpzp), 

2. w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
południowo-wschodnich terenów Gorzowa, (najdalej zaawansowane prace planistyczne- po 
wyłożeniu projektu mpzp i przeprowadzeniu dyskusji publicznej wraz z rozpatrzeniem 
złożonych uwag i wniosków do projektu planu), 

3. w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Chełmek, (prace projektowe na etapie kompletowania wymaganych opinii  
i uzgodnień w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany studium), 

4. w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
zachodnich terenów Bobrka i części Gorzowa (prace planistyczne na etapie kompletowania 
wymaganych opinii i uzgodnień w związku z przystąpieniem do sporządzenia mpzp). 

 Burmistrz Chełmka mając na względzie konieczność zaspakajania potrzeb mieszkańców 
Gminy Chełmek wystąpił w roku 2019 z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Nowe Miasto"  
w Chełmku. (Prace projektowe na etapie kompletowania wymaganych dokumentów, opinii  
i uzgodnień w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany studium), 

 Po uchwaleniu planów procentowy udział obszarów pokrytych planami miejscowymi 
w stosunku do powierzchni całej gminy wyniesie 74,82%. 
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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 2016 r. 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 2018 r. 
(Uchwałą RM w Chełmku nr XL/377/18 z dnia 17 maja 2018 r.) oraz w grudniu 2018 r. (Uchwałą 
RM w Chełmku nr III/31/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.) Aktualizacji uległ czasokres programu, kwoty 
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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. 
 
  W 2019 roku Gmina Chełmek kontynuowała działania związane z rewitalizacją obszaru  
w obrębie tzw. „Starej Kolonii”, gdzie kontynuowano przebudowę układu komunikacyjnego  
w zakresie dróg ul. Brzozowej, ul. Głogowej, ul. Topolowej, ul. Klonowej i ul. Kolejowej. Ponadto 
trwały prace z przebudową budynku przy ul. Topolowej 6 Domu Seniora, przebudową budynku 
przy ul. Brzozowej 1 na nową siedzibę biblioteki oraz przebudową kortów tenisowych przy  
ul. Brzozowej. 
 
 
 
 
V. D. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
 
 
 Lokalami i budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Chełmek oraz 
budynkami wspólnot mieszkaniowych zarządzała i administrowała spółka gminna Administracja 
Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Chełmku. Umowa zarządzania i administrowania obejmowała: 
 

1. 8 budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek, w których znajduje się 
144 lokali gminnych o łącznej powierzchni mieszkań 4450,14 m². 

2. 8 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 557,63, m², które znajdują się              
w budynkach położonych przy ulicach Krakowska 16 i Żeromskiego 1. 

3. 104 lokale mieszkalne wchodzące w skład wspólnot mieszkaniowych, a stanowiące 
własność Gminy Chełmek.       

 
 Zasadniczym dokumentem regulującym kwestie z zakresu gospodarki mieszkaniowej         
w gminie jest Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chełmek na lata 2019-
2023. Program ten stanowi podstawę do realizacji zadania własnego gminy w zakresie 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Obejmuje on pięć lat, a jego zapisy 
dotyczą 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 innych istotnych kwesti związanych 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 ta 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.  
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 W skład zasobu mieszkaniowego Gminy Chełmek wchodzą lokale mieszkalne, znajdujące 
się w 31 budynkach wspólnot mieszkaniowych - 104 lokale zamieszkałe przez 248 osób oraz 
lokale mieszkalne w budynkach, gdzie gmina nie prowadzi sprzedaży mieszkań – 144 lokale 
zamieszkałe przez 294 osoby. W zasobie tym znajduje się 28 lokali socjalnych zamieszkałych 
przez 53 osób (stan na 31 grudnia 2019 roku).  
 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 kompleksowy remont części wspólnej (wraz                  
z sanitariatami) w budynku Klonowa 12 . 
 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: 
  
 W  roku 2019 bez tytułu prawnego zajęte były 23 lokale mieszkalne, 9 lokali mieszkalnych 
zdano do dyspozycji administracji, natomiast przydzielono 5. 
 Zadłużenie spłacało 24 lokatorów, umorzono zaległości wobec 11 z nich, ugody zawarto z 3 
lokatorami. 
 Gmina Chełmek mając na względzie interes publiczny, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu 
osób i rodzin, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej i nie są w stanie spłacać 
regularnie czynszu oraz opłat pochodnych z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stosuje 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 
optymalnej formy pomocy. 
 
 
 
 

V. E. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

 Uchwała  V/45/2019 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 
2019. 
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W ramach Programu zrealizowano w roku 2019  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 2019 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 Kołodziejczyka 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, 
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. 
 

 
 

 

V. F. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmku w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zrealizował Projekt „Gospodarka 
wodno - ściekowa Gminy Chełmek”. 

W ramach tego ETAPU zrealizowano trzy zadania: 
 1.  Kontrakt W1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni w 

Jaworznie wraz z wymianą i budową fragmentów sieci wodociągowej”; 
 2.  Kontrakt W2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni w 
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Oświęcimiu”; oraz 
 3.  Kontrakt W3: „Budowa i modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Chełmek”. 
1.  Wybudowano łącznie 32,2km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym 

wraz z 15 przepompowniami ścieków (z czego 14,60 km w zlewni oczyszczalni Jaworzno-Dąb 
w tym 3 przepompownie oraz 17,59 km w zlewni oczyszczalni Oświęcim w tym 12 
przepompowni); 

 2.  Wybudowano 8,6km sieci wodociągowej (w tym 3,205km rurociągu wody surowej); 
 3.  Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody przy ul. Żeromskiego do osiągnięcia wydajności Q 

= 2 500 m3/h; w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody nastąpiła zmiana technologii 
uzdatniania i wymiana istniejących instalacji, montaż systemu automatycznego sterowania 
i monitoringu pracy stacji i sieci, budowa zbiornika wody o pojemności zapewniającej optymalny 
czas dezynfekcji przed podaniem wody do sieci, jak również docieplenie budynku dla spełnienia 
obecnych norm wraz wymianą stolarki. 

 4.  Dokonano ponadto modernizacji powierzchniowego ujęcia wody „Gamrot” na zbiorniku 
Dziećkowice w gminie Chełm Śląski oraz 4 komór pomiarowych i chlorowni.  

  

Całkowity koszt Projektu wyniósł 52.284.761,28zł brutto, w tym wysokość dofinansowania to 
kwota 32.098.761,28zł.  
 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmku w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kontynuował Projekt „Gospodarka 
wodno - ściekowa Gminy Chełmek”. 
 
Kontrakt W5 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni 
Jaworzno”. W ramach Kontraktu Generalny Wykonawca wykonał łącznie 2.493,30 metra 
kanalizacji sanitarnej, które zostały odebrane na podstawie protokołów wykonania robót w tym: 
920,38 metra w ul. Sadowej; 526,69 metra w ul. Kraszewskiego; 360,95 metra w ul. Chrobrego, 
443,33 metra w ul. Batorego; 186,79 metra w ul. Fredry; 55,16 metra w ul.  Śląskiej oraz 2 szt. 
pompowni w ul. Kraszewskiego oraz Sadowej a także przebudował 425,70 metra sieci 
wodociągowej w ul. Sadowej. 
Całkowity koszt Projektu wyniósł 3.506.283,99zł brutto, w tym wysokość dofinansowania to kwota 
2.117.944,22zł. 
 
W trakcie realizacji jest Kontrakt W4 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek  
w zlewni oczyszczalni Oświęcim”. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków PG5 z zasilaniem i ogrodzeniem  
w miejscowości Gorzów w ulicach: Leśnej, Oświęcimskiej, Krótkiej, Polnej, Małowy, Krzywej, 
Lipowej, Orliska, Parkowej, Kwiatowej, Sportowej, Gorzowskiej, Źródlanej, Smugowej, Granicznej  
i w miejscowości Bobrek w ulicy: Łąkowej oraz w rejonie ul. Długiej i Kasztanowej - etap IV - część 
1 Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrku i Gorzowie objęta niniejszym 
przedsięwzięciem wyniesie ok. L = 3,7 km. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzów w ulicach: Flisaków, Wrzosowej, Lipowej  
i Granicznej, w rejonie Oświęcimskiej, Gorzowskiej oraz w miejscowości Bobrek w ulicy: 
Nadwiślańskiej i w rejonie ul. Podkomorskiej i Łąkowej – etap IV - część 2 
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrku i Gorzowie objęta niniejszym 
przedsięwzięciem wyniesie ok. L = 1,46,0m. 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami 
w ul. Nadwiślańskiej w miejscowości Bobrek Dolny  
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrku objęta niniejszym przedsięwzięciem wyniesie 
ok. L = 1,9 km. 
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Całkowity planowany koszt Projektu wynosi 11.503.924,67zł brutto, w tym wysokość 
dofinansowania to kwota 5.983.544,09zł. 
 
 

 

 W części przynależnej do aglomeracji Jaworzno wybudowano 368,80 metrów kanalizacji 
sanitarnej za kwotę 1.124.815,19 zł oraz zmodernizowano 430 metrów sieci wodociągowej za 
kwotę 184.500,00 zł. 

 Zakończono inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry, 
ul. Chrobrego, ul. Batorego, ul. Sadowej oraz ul. Kraszewskiego  współfinansowanej ze środków 
Unii Europejskiej w ramach umowy POIS.02.03.00-00-0059/16-00 zwiększając majątek Spółki 
o kwotę 3.193.845,92 zł.  

 Realizacja zadania docelowo umożliwi podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 
82 posesji (316 mieszkańców). Według stanu na koniec 2019 z nowej kanalizacji korzysta 
56 mieszkańców. 

 
 W części przynależnej do aglomeracji Oświęcim realizowanego w ramach zadania 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nr umowy POIS. 02.03.00-00-0168/16-00 
przyłączono  do sieci kanalizacji sanitarnej wg stanu na koniec 2019 roku 196 mieszkańców.  

 

 

V. G. Program ograniczenia niskiej emisji 

 Środowisko  

Uchwała nr XL/378/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmek 

Realizacja działań w 2019 r.: 
- Czyste powietrze w Gminie Chełmek – program wymiany kotłów węglowych na gazowe 
W okresie od 18 lutego do 30 kwietnia 2019 r. została  przeprowadzana profesjonalna 
inwentaryzacja źródeł ogrzewania oraz sposobu odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych  
na terenie Gminy Chełmek przez Zakład Analiz Środowiskowych „EKO-PRECYZJA" Paweł 
Czupryn, z siedzibą  przy  ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń.  
Ankietyzacji poddano 2161 nieruchomości na terenie gminy Chełmek, w tym zidentyfikowano 1732 
źródła ciepła, w których do wytworzenia ciepła stosuje się paliwa stałe. 
 
Wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji:  
 
• Łączna ilość źródeł ciepła spełniające wymagania uchwały antysmogowej wynosi 667. 
 
•  Do końca 2022 roku należy wymienić 1100 kotłów, w tym:   
- 681 kotły zasilanych ręcznie pozaklasowych 
- 419 kotły zasilane automatycznie pozaklasowe 
 
• Do końca 2026 roku należy wymienić w sumie 381 kotłów w tym: 
- 89 kotły klasy 4 
- 292 kotły klasy 3 
 
 W dniu 28.02.2019 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku  w sprawie 
udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła  w budynkach                   
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i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek. W roku 2019 Gmina zrealizowała wymianę  66 
nieekologicznych źródeł ciepła na: 
- 63 kotły gazowe 
- 3 podłączenia do sieci ciepłowniczej. 
 Przeznaczona kwota z budżetu gminy Chełmek na ten cel wyniosła 313 616,44 zł , oraz                   
z budżetu Starostwa Powiatowego 15 000,00 zł.  
 
- Przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ i 
JEDŹ – inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 7.2. „Transport kolejowy”. Została podpisana umowa 
na dofinansowanie w ramach RPO. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

 

V. H.   Program ochrony środowiska na lata 2015 – 2018 
z perspektywą na lata 2019 – 2020. 

 
 Uchwała NR VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11.06.2019 r.  w sprawie 
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełmek. 

 
W roku 2019 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 
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komunalnymi do Marszałka Województwa Małopolskiego. Złożono sprawozdanie 
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 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 2018 rok. 

e) Gospodarowanie odpadami w postaci wyrobów zawierających azbest poprzez realizację 
zapisów „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmek na 
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. Przedkładanie Marszałkowi Województwa Małopolskiego sprawozdań z realizacji działań 
ujętych w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. 
 
6. 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). 

 
 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 
 

1. Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 
31.12.2019 roku wyniosły 1 900 129,34 zł; 

2. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 
31.12.2019r. wyniosły 72 738,81 zł; 

3. Złożono 625 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
2019 rok; 

4. System gospodarki odpadami komunalnymi obejmował 2 254 adresów nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy; 

5. Na terenie gminy Chełmek zostało zgłoszonych 11 266 osób do systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, w tym: 

  * Bobrek – 1 919,  (52 osoby brak segregacji, 1 867 osób segregacja odpadów) 
  * Gorzów – 1 647, (38 osób brak segregacji, 1 609 osób segregacja odpadów) 
  * Chełmek –7 700, (133 osoby brak segregacji, 7 567 osób segregacja odpadów); 
 
       Nastąpiła zmiana przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gdzie od 06 września 2019 
roku właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w 
sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie  
z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych 
na podstawie art. 4a ust. 1. 
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* Dane opracowane na podstawie informacji MZGK w Chełmku Sp. z o.o. dotyczą odpadów przekazanych na Składowisko Odpadów 
Komunalnych w Oświęcimiu oraz do pozostałych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości w 2019 r. przez MZGK* 

M-c 

203001 
niesegrego

wane 
zmieszane 

odpady 
komunalne 

200307 
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wielkogabary
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ch 
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odpady 
betonu 

oraz gruz 
betonowy 

z 
rozbiórek 

i 
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200201 
odpady 

ulegające 
biodegrad

acji 

200108 
Odpady 

kuchenne 
ulegające 
biodegrad

acji 

150107 
Opakow
ania ze 
szkła 

150101 
Opakow
ania z 

papieru i 
tektury

200123 
Urządze
nia zaw. 
freony

20013
5,2001

36 
Zużyte 
urządz
enia 

elektry
czne i 
elektro
niczne 

160103 
Zużyte 
opony 

RAZEM 

I 333,28 2,32 12,48 0 0 1,86 21,38 9,48 0 0 0 380,8

II 273,96 2,08 12,76 3,9 0 0 14,48 7,47 0 0 0 314,65

III 277,32 2,34 15,66 0,78 0 1,84 9,5 2,5 0 0 0 309,94

IV 300,59 65,02 18,58 0 3,16 2,34 13,62 10 1,435 5,1 8,02 427,865

V 274,58 2,62 17,08 1,4 5,54 2,78 14,78 3,8 0 0 0 322,58

VI 214,4 2,26 16,6 0,8 4,46 2,1 17,25 4,75 0 0 0 262,62

VII 255,76 2,54 15,46 0 3,76 2,56 6,18 13,74 0 0 0 300

VIII 235,1 2,08 18,46 0 4,54 1,74 18,84 4,12 0 0 0 284,88

IX 233,48 2,28 15,06 0,4 6,8 1,44 18,88 6,79 0 0 0 285,13

X 273,02 78,92 15,68 2,6 13,76 2,46 15,21 9,22 0,73 3,58 7,5 422,68

XI 234,52 2,24 12,1 3,6 12,68 2,14 17,8 9,04 0 0 0 294,12

XII 317,96 2,2 11,54 0,6 0 2,9 12 11,83 0 0 0 359,03

RAZEM 
Mt 

3223,9
7 

166,9 181,46 14,08 54,7 24,16 179,92 92,74 2,165 8,68 15,52 3964,295

 
 

* Dane opracowane na podstawie informacji MZGK w Chełmku Sp. z o.o. dotyczą odpadów przekazanych na Składowisko Odpadów 
Komunalnych w Oświęcimiu oraz do pozostałych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

Odpady przekazane przez właścicieli nieruchomości z Gminy Chełmek do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych RAZEM

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Opakowania z papieru 0,13 0,04 0,02 0,05 0,04 0,96 0,14 0,1 0,12 0,15 0,5 0,43 2,68

Opakowania ze szkła 0 0,08 0,14 0,1 0,02 0,11 0,12 0,07 0,09 0,11 0,2 0,1 1,14

Opakowania z tworzyw sztucznych 0,2 0,02 0,06 0,07 0,07 0,12 0,08 0,13 0,15 0,2 0,11 0,25 1,46

Zużyty sprzęt elektroniczny 0,58 0,16 0,11 0,415 0,88 0,21 0,284 0,891 3,32 0,2 0,1 0,926 8,076

Odpady wielkogabarytowe 1,2 2,1 2,72 3,6 3,32 2,26 6,5 3,42 4,48 2,32 3,98 4,64 40,54

Oleje i tłuszcze 0,005 0,03 0,09 0,05 0,15 0,03 0,05 0,075 0 0 0 0 0,48

Opakowania zaw. Pozostałości 
substancji niebezpiecznych 0 0,08 0,04 0,09 0,1 0,38 0,07 0,11 1,29 0,11 0,09 1,06 3,42

Zużyte baterie i akumulatory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zmieszane odpady z budowy i 
remontów/ materiały izolacyjne 0,96 1,7 11,22 4,46 4,7 12,9 7,44 4,26 7,8 6,94 5,06 4,96 72,4
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Odpady z betonu, gruz betonowy 0 6,88 10,05 0,2 9,12 11,68 12 5,46 6,44 7,2 9,72 6,08 84,83

Opony 0,008 0,32 0,45 0,25 0,16 0,23 0,155 0,28 0,2 0,6 0,15 0,86 3,663

Odpady BIO 0 1,88 1,42 3,64 15,6 8,41 6,58 5,06 9,42 11,19 5,22 1,06 69,48

Tekstylia 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2

RAZEM Mt 3,083 13,29 26,32 12,925 34,36 37,29 33,419 19,856 33,31 29,02 25,13 20,366 288,369

 
 
 W 2019 roku odbyła się XII  edycja Gminnego Konkursu  Ekologicznego pod hasłem 
„Ochrona zagrożonych gatunków”. Wzięli w nim udział uczniowie klas I-VIII szkół 
podstawowych i klasy III gimnazjum.  
 
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów otaczającą przyrodą, propagowanie wiedzy z 
zakresu ekologii i ochrony środowiska, aktywizacja  do działań na rzecz środowiska i społeczności 
lokalnej oraz ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan najbliższego otoczenia, 
a w szczególności  w zakresie ochrony zagrożonych gatunków. Dzieci rywalizowały ze sobą w 
sześciu kategoriach: zabawka lub praca plastyczna, eko-karmnik, album fotograficzny, eko-komiks, 
edukacyjna gra ekologiczna oraz test ekologiczny. Rozdano w sumie 60 nagród.  
Konkurs został objęty patronatem Burmistrza Chełmka, a organizatorami konkursu byli: 
Samorządowy Zespół Szkół  im. Kard. A. S. Sapiehy w Bobrku, Urząd Miejski w Chełmku, 
MOKSiR oraz Gminny Komitet Konkursowy gminy Chełmek. 
 
 
 
 

  
V. I. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020 
realizowana 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. Zrealizowano 9 porad 
psychologa oraz 17 porad radcy prawnego w zakresie poradnictwa rodzinnego. W zakresie 
przeciwdziałania przemocy zrealizowano 16 porad psychologa oraz 25 porad radcy prawnego. 
- Praca Zespołu Interdyscyplinarnego – 22 osób i rodzin objętych działaniami ze strony Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 
- Wsparciem asystenta rodziny objęto 21 rodzin.  
- Prowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowej obejmuje 30 miejsc – skorzystało 44 dzieci. 
- Organizowanie form wypoczynku letniego dla dzieci – uczestniczyło 6 dzieci. 
- Kierowanie rodzin na bezpłatne mediacje – skierowano 1 rodzinę. 
- Informowanie i edukacja lokalnego społeczeństwa w zakresie  tematów związanych 
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 wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie   w ramach 
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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 w Chełmku skupia się na pracy 
socjalnej  z osobami i rodzinami zagrożonymi lub dotkniętymi ubóstwem lub bezrobociem. W 2019 
roku pomocą finansową i pracą socjalną objęto 244 rodziny, w tym wyłącznie pracą socjalną 22 
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 w Oświęcimiu na rzecz aktywizacji osób pozostających bez pracy oraz w celu 
doskonalenia pośrednictwa ofert pracy, zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 3 
mieszkańców gminy (438 godzin prac). Prowadzona jest tablica ogłoszeń z aktualnymi ofertami 
pracy. Dla osób ubogich, samotnych corocznie organizowana jest Gminna Wigilia. 
 
 
 Ważnym celem strategicznym realizowanym przez MOPS 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 na rzecz osób niepełnosprawnych 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 społeczeństwa 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 „aktywnego starzenia”, 
profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia we współpracy z właściwymi partnerami. 
W 2019 roku zorganizowano we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów  
i spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego oraz dwa spotkania na Dzień Seniora.  
 Bardzo ważny obszar działań to systematyczne zwiększanie dostępu do usług 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w środowisku. W 2019 roku 27 osób było objętych pomocą  
w formie usług opiekuńczych. Usługi realizowane są przez opiekunki zatrudnione w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Zakres usług obejmuje: zakup artykułów spożywczych  
i przemysłowych, mycie i kąpiel, załatwianie spraw urzędowych, utrzymanie czystości  
w zajmowanych pomieszczeniach.  
 
 50 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, konieczne jest zapewnienie opieki całodobowej – w Domach Pomocy 
Społecznej przebywa 8 mieszkańców gminy. 
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 Do osób chorych, samotnych, seniorów kierowany jest projekt „Koperta życia”. Jego celem jest 
uświadomienie mieszkańcom Gminy Chełmek znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym 
informacji dotyczących stanu zdrowia. Polega on na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych 
kopertach formularza  z krótkim opisem historii choroby, listą zażywanych leków, danymi chorego 
oraz kontaktem do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny – informacjami 
niezbędnymi podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy 
medycznej. Koperta przechowywana jest w lodówce, dostępnym dla wszystkich miejscu. 
Adresowana jest do lekarzy i ratowników pogotowia wezwanych na interwencję w domu chorego. 
Stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie.  
 
 Dla osób pragnących poprawić swoją kondycję psychiczną działała samopomocowa grupa 
wsparcia „Bliżej siebie” 
 
 W celu inkluzji osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych w środowisku 
lokalnym prężnie działał w 2019 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kreacja realizowano 
projekt „Aktywni seniorzy w Bobrku” dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego, 
wsparciem w postaci poradnictwa, aktywizacji ruchowej i społecznej objęto 25 seniorów, a kolejne 
25 seniorów z ciężkimi schorzeniami, uniemożliwiającymi im kontakt ze światem zewnętrznym 
objęto wsparciem wolontariackim. 

 
 
 

V. K. Gminny program wspierania rodziny 
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku realizował 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 2017 r.  
 
 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 20% 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 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
 Zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2019  realizowane były przez Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,  placówki  oświatowe  Gminy Chełmek realizujące  programy 
profilaktyczne, organizacje pozarządowe przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlicę 
Środowiskową,  Komisariat Policji w Chełmku, kluby sportowe, Bibliotekę Publiczną, OSP  
w Chełmku, ZHP, Poradnię Odwykową w Oświęcimiu oraz Sąd Rejonowy w Oświęcimiu. 
Nadzór nad realizacją Gminnego Programu sprawuje Burmistrz Chełmka. 
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 Źródłem finansowania realizacji zadań programu były wpływy z opłat za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu w roku 2019 wyniosły 
208.872,03 zł.  Z realizacji programu w  2018 roku pozostała niewykorzystana kwota 48.972,88 zł. 
W związku z niewykorzystaniem w całości środków przeznaczonych na realizację programu  
w 2018 r, środki na 2019 r wyniosły 257.844,91zł  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 2019 realizując zadania, poniesiono wydatki 
w wysokości 191.838,58 zł  + 5.000 zł wydatki na narkomanię, co dało kwotę 196.838,58 zł. 
Niewykorzystana kwota  61.006,33 zł została przeniesiona na realizację zadań w 2020 r. 
 
Główne zadania realizowane w 2019 r to;  
- dofinansowanie działalności CHST " Paprotnik", 
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – zatrudnienie terapeuty 
w Chełmeckim Stowarzyszeniu Trzeźwości „ Paprotnik”, dofinansowanie wyjazdu do Szczawnicy 
osób uzależnionych i współuzależnionych, 
- podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych 
od alkoholu – kierowanie osób na badanie i opinie biegłych lekarzy sądowych, 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 młodzieży - organizowanie 
wykładów profilaktycznych, pogadanek  dla dzieci, młodzieży i rodziców, zakup materiałów 
informacyjnych , 
- dofinansowanie imprez z okazji " Dnia dziecka", zorganizowanie koncertu muzycznego  
z autorskim programem artystyczno-edukacyjnym w ramach działalności fundacji "Drużyny 
Mistrzów" , zorganizowanie programu szkoleniowego propagującego zagadnienia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, dofinansowanie Gminnego Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków  
z terenu Gminy, 
- finansowanie zajęć pozalekcyjnych – zatrudnienie 4 trenerów do prowadzenia szkółki piłkarskiej, 
finansowanie zajęć zumby i fitness, 
- w okresie wakacyjnym sfinansowano naukę gry w tenisa, dofinansowano wyjazd na obóz do 
Wicia zorganizowany przez ZHP, dofinansowano naukę pływania dla dzieci kl. I-III szkół 
podstawowych, 
- doposażono plac zabaw w urządzenia fitess. 
 

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, 
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14. PTTK Koło Miejskie w Chełmku, 
15. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmku, 
16. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kreacja” w Gorzowie. 
 
Uchwałą II/19/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2018 r. został podjęty Program 
współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. 
Każda organizacja pozarządowa, która działa dla mieszkańców Gminy Chełmek a swoją 
działalnością statutową obejmuje realizacje zadania miała możliwość złożenia oferty.  
Umowy podpisane z klubami sportowymi zostały sfinansowane zgodnie z zapisem art. 28 ustawy                   
o sporcie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 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 2019 r. otrzymały dotację na realizację zadań publicznych:   
1.  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmku –  47.000 zł. 
 - „Aktywny senior w kulturze i tradycji”. 
2.  Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmku - 30.000 zł. 
 - „Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla osób dorosłych” 
3. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku – 10.000 zł. 
 - „Aktywizacja społeczna i intelektualna dla osób w wieku emerytalnym” 
4. Klub Hippiczny „Ikarion” w Bobrku – 4.000 zł. 
 - „Koń to najlepszy terapeuta” . 
5. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku - 8.000 zł. 
 - „Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych działających na terenie Gminy 

Chełmek”. 
6. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Oświęcimiu - 6.000 zł. 
 - „Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych dla osób dorosłych, zajmujących się 

szerzeniem turystyki i wędrownictwa”. 
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. Chełmeckie Stowarzyszenie Trzeźwości „Klub Paprotnik” w Chełmku – 1.680 zł 
 - „Pomoc w trwaniu w trzeźwości rodzinom z problemami alkoholowymi”. 
11. 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”. 
12. Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku – 20.000 zł. 
 - „Organizacja i rozpowszechnianie kultury i sportu poprzez zajęcia sekcji żeńska w piłce 

siatkowej dla mieszkańców Chełmka”. 
13. Ludowy Klub Sportowy w Bobrku 65.000 zł. 
 - „Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizacje zajęć piłki nożnej dla dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Sołectwa Bobrek” 
 - „Organizacja turnieju piłki nożnej”. 
14. Ludowy Klub Sportowy Gorzów 90.000 zł. 
 - „Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizacje zajęć piłki nożnej dla dzieci, 

młodzieży na obiektach sportowych znajdujących się w Sołectwie Gorzów”, 
 - „Organizacja turnieju piłki nożnej o puchar Burmistrza Chełmka”, 
 - Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizację piłki nożnej dodatkowych grup 

młodzieżowych oraz drużyn seniorów w wyższej klasie rozgrywkowej”. 
 
 Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Chełmek są organizacjami 
zaangażowanymi i kreatywnymi. Włożony wkład własny, praca i wolontariusze są przykładem 
sprawnie działających organizacji. W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2019 roku uczestniczyły 
dzieci, młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz osoby starsze z terenu Gminy 



             48 

Chełmek. Udzielone wsparcie finansowe jest dla nich dużą pomocą w realizowaniu własnych 
zadań.   
 
Środki finansowe przekazane zgodnie z programem współpracy Gminy Chełmek                   
z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 r.  
 otwarty konkurs ofert – kwota 109.000 zł, 
 oferta z własnej inicjatywy – kwota 1.680 zł, 
 ustawa o zdrowiu publicznym – kwota 7.000 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 – 345.000 kwota zł. 
ŁĄCZNA KWOTA: 462.680 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 2019 zrealizowano w ramach Programu  zadania określone jako: 

1. Działania edukacyjno- informacyjne. 

2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

3. Monitoring realizacji programu. 

 

2018 2019 
Nakłady finansowe 
poniesione na 
usuniecie odpadów 
zawierających 
azbest  

Ilość zlikwidowanych 
odpadów 
zawierających 
azbest z terenu 
Gminy Chełmek 

Ilość nieruchomości, 
z których odebrano 
odpady zawierające 
azbest  

Nakłady finansowe 
poniesione na 
usuniecie odpadów 
zawierających 
azbest  

Ilość zlikwidowanych 
odpadów 
zawierających 
azbest z terenu 
Gminy Chełmek 

Ilość nieruchomości, z 
których odebrano 
odpady zawierające 
azbest  

22 448,92 zł 79,640 Mg 36 22.675,30 zł 72,150 MG 34

 

Nakłady finansowe poniesione na usuniecie odpadów azbestowych w 2019 – 22.675,30 zł (własne 
środki, gdyż dotacja z powiatu nie została przyznana). 
 

 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 W 2019 r. Rada Miejska w Chełmku odbyła 9 posiedzeń, na których podjęła 92 uchwały. 

- 35 uchwały dotyczące budżetu gminy, pomocy finansowej dla powiatu, województwa, policji, 
dofinansowania realizacji programów w zakresie szczepień i fluoryzacji zębów,   

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

- 8 uchwał dotyczących spraw modernizacji źródeł ciepła, sposobu gospodarowania odpadami 
komunalnymi i opłatą za śmieci,  

-  16 uchwał w sprawie sprzedaży, zakupu, zamiany i dzierżawy nieruchomości, 
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-  9 uchwał dotyczących spraw oświatowych,  

-  5 uchwał dotyczyło rozpatrzenia skarg, 

-  2 uchwały w spraiew wotum zaufania dla burmistrza i udzielenia absolutorium, 

- 1 uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej SG ZOZ w Chełmku. 

 

 45 uchwał zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 
SAMORZĄDOWYMI 

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, Wieprz. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w Rajsku 
przy ul. Edukacyjnej 9, 32-600 Oświęcim. Zgodnie z podejściem LEADER, głównym celem LGD 
jest aktywny udział przy wdrażaniu środków na obszarach wiejskich w zasięgu terytorialnym w/w 
gmin. Jego celem jest zwrównoważony i wszechstronny rozwój oraz poprawa jakości życia 
mieszkańców gmin wchodzących w jego skład. 
 
Stowarzyszenie przejęło część kompetencji Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie podziału środków unijnych dotacji dla podmiotów z obszarów 
wiejskich: ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie, pomaga beneficjentom w ich 
przygotowywaniu, jak również decyduje, które projekty otrzymają pomoc finansową.  
 
 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 w latach poprzednich wielokrotnie 
skorzystała ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 oraz  PROW  2014-2020. 
 
 

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 oraz zdobycie jak 
najwyższego wykształcenia i potrzebnego na rynku zawodu. 
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Zadania samorządu lokalnego, zgodnie z kompetencjami w zakresie oświaty, to:  

1. Zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki. 

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

3. Wykonywanie remontów obiektów oświatowych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. 
4. Zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi 

organizacyjnej  placówek. 
5. Wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania 
egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

6. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 
szkoły lub placówki. 

 
 II. Jednostki oświatowe 

 
W Gminie Chełmek w roku 2019 naukę prowadzono w 4 zespołach. W skład zespołów 

wchodziły przedszkola i szkoły podstawowe wraz z włączonymi do nich klasami gimnazjalnymi.  
 

Wykaz uczniów i oddziałów w szkołach stan na 31.08.2019 
 

LP Wyszczególnienie
Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów

1 Samorządowy Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2 w Chełmku 592 27

2 w tym: Przedszkole  199 8

3   Szkoła Podstawowa 369 18

4   Publiczne Gimnazjum 24 1
5 Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku 389 20

6 w tym: Przedszkole  81 4

7   Szkoła Podstawowa 287 15

8   Publiczne Gimnazjum 21 1

9 Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku 204 11

10 w tym: Przedszkole  50 2

11   Szkoła Podstawowa 139 8

12   Publiczne Gimnazjum 15 1
13 Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie 201 12

14 w tym: Przedszkole  61 3

15   Szkoła Podstawowa 125 8

16   Publiczne Gimnazjum 15 1

17 Gmina Razem 1386 70

18 w tym: Przedszkola 391 17

19   Szkoły Podstawowe 920 49

20   Gimnazja 75 4
 

 
   
 Do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 391 dzieci (o 18 więcej niż  

w poprzednim roku), natomiast do szkół podstawowych uczęszczało 920 uczniów (o 98 uczniów 
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więcej, niż w roku poprzednim ). Jest to związane z powstaniem klas 7 i 8 w szkole podstawowej. 
Do gimnazjów uczęszczało 75 uczniów, czyli o 81 uczniów mniej, co związane jest ze stopniową 
likwidacją gimnazjów. W sumie zanotowano wzrost liczby dzieci i uczniów o 35 w stosunku do 
ubiegłego roku. Rok 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów.  

 
 
Baza oświatowa w gminie to 5 budynków o łącznej powierzchni 12 267 m2 oraz  tereny 

zielone   o   pow.  ponad   12 755  m2.  W   budynkach  znajdują   się   63   sale   lekcyjne, 5 sal 
gimnastycznych oraz 5 pracowni komputerowych. 
 
      Budynki są oddane dyrektorom w trwały zarząd i dyrektorzy są odpowiedzialni za stan 
techniczny obiektów, który stale się poprawia i jest na bieżąco monitorowany ze względu na 
bezpieczeństwo przebywających w nich osób. Drobne remonty prowadzone są w miarę potrzeb. 

 
 

      W roku 2019 na remonty i inwestycje przeznaczono kwotę 457 700,49 zł (385 175 zł 
poprzednio). Zrealizowano wszystkie najważniejsze potrzeby szkół: 

 W Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku w ramach inwestycji zmodernizowano 
kotłownię gazową – całkowity koszt wyniósł 149 445 zł i został w całości sfinansowany ze 
środków budżetu gminy. Ponadto w szkole powstała nowa pracownia językowa – 
wyposażona w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego oraz środków gminy. 
Wymieniono grzejniki, wymieniono oświetlenie, dokonano bieżących napraw i remontów. 
Całkowity koszt remontów i inwestycji w szkole wyniósł 187 270,81 zł. 

 W Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku w ramach remontów dokonano: wymiany 
oświetlenia w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach biurowych, w szkole zostały 
wymalowane korytarze oraz klatka schodowa, wymieniono i zamontowano nowe kaloryfery 
na korytarzach, wymalowano także pomieszczenia biurowe oraz salę dydaktyczną do zajęć 
indywidualnych, wymieniono m.in. armaturę w kotłowni. Dokonano bieżących remontów i 
napraw. Całkowity koszt remontów i inwestycji wyniósł 138 071,68 zł. 

 W Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie wykonano prace remontowe obejmujące 
utworzenie nowej sali dydaktycznej oraz wymianę instalacji wodociągowej, 
doprowadzającej wodę do łazienek na parterze. Ponadto dokonano bieżących napraw  
i remontów.  Łączna wartość robót wyniosła 38 991 zł. 

 W Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku w ramach prac 
remontowych wykonano rozbudowę ogrodzenia, remont m.in. chodnika, jadalni, dachu, 
wyremontowano pomieszczenie księgowej, a także wymieniona została automatyka 
pogodowa na węźle cieplnym w obu budynkach – ul. Brzozowej i ul. Piłsudskiego. 
Wykonano bieżące prace remontowe. Całkowity koszt wyniósł 93 367 zł. 

Szkoły zakupiły także pomoce naukowe na kwotę 83 263,83 zł. 
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Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne w roku szkolnym 
2018/2019 (stan na 31.08.2019) 
 

LP Wyszczególnienie 
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1 SZS-P nr 2 w 
Chełmku 103 74 20 8 5 21 9 483 

2 SZS nr 1 w 
Chełmku 82 57 13 0 3 16 6 964 

3 SZS w Bobrku 48 27 12 0 1 15 3 691 

4 SZS w Gorzowie 47 23 11 2 3 4 5 968 

5 Gmina Razem 280 181 56 10 12 56 26 106 

 
Baza   oświatowa     jest     bogato  wyposażona:  w  szkołach  znajduje  się  280 

komputerów, z czego 181 to komputery uczniowskie, ponadto szkoły posiadają 56 projektorów 
multimedialnych i 56 kamer monitorujących. W bibliotekach szkolnych znajduje się 26 106 tomów. 
 

 
III. Zatrudnienie nauczycieli i pracowników 

 
Stan zatrudnienia  na 31 sierpnia 2019 
 

LP Wyszczególnienie

Nauczyciele Administracja Obsługa Gmina razem

etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby

1 
Samorządowy Zespół 
Szkolno -Przedszkolny 

nr 2 w Chełmku 
54,13 61 4 4 26,5 29 84,63 94 

2 Samorządowy Zespół 
Szkół nr 1 w Chełmku 34,73 37 3 3 8 8 45,73 48 

3 Samorządowy Zespół 
Szkół w Bobrku 22,38 29 2,66 3 5,5 7 30,51 39 

4 Samorządowy Zespół 
Szkół w Gorzowie 24,56 32 2,25 3 5,37 7 32,18 42 

5 Gmina Razem 135,8 159 11,88 13 45,4 51 193,04 223 

 
 

W  gminie zatrudnione są  223 osoby pracujące w szkołach. Wystąpił wzrost etatów 
nauczycielskich, co związane 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 
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wymuszone zmianą rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem. W roku szkolnym 2018/2019 w Gminie pracowało 159 nauczycieli. Na jeden 
etat nauczycielski przypadało 10,21 ucznia. W porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano 
wzrost o 0,41. 

 
IV. Finansowanie oświaty 
 

W 2019 roku gmina otrzymała 423 706 zł na 302 dzieci w wieku 3-5 lat, uczęszczających do 
przedszkoli na terenie gminy Chełmek. Roczna kwota dofinansowania pobytu 1 dziecka 
w przedszkolu wynosi 1 403 zł. W związku z powyższym rodzic płaci tylko 1 zł za godzinę pobytu 
dziecka w przedszkolu. Od 1 stycznia 2019 r. gmina otrzymała subwencję oświatową na 119 
„sześciolatków”. W związku z powyższym pobyt tych dzieci w gminnych przedszkolach 
samorządowych jest całkowicie bezpłatny. Kwota roczna otrzymana na ten cel z budżetu państwa 
wyniosła 547 296 zł.  
 

Wydatki na oświatę w Gminie w 2019 roku wyniosły 17 536 701 zł subwencja oświatowa 
otrzymana przez gminę wyniosła  8 153 799 zł. Środki własne jakie dołożyła Gmina do Oświaty to 
8 959 196 zł.  
 
 
         V. Opieka nad dziećmi do lat 3 
 
         W Gminie Chełmek funkcjonują dwa żłobki. Jeden samorządowy pod nazwą „Świetliki”, 
natomiast drugi -  Żłobek Przedszkola Językowo-Artystycznego "Akademia Przedszkolaka" 
powstał we wrześniu z przekształcenia Klubiku Dziecięcego Przedszkola Językowo-Artystycznego 
"Akademia Przedszkolaka”. W obu żłobkach do dyspozycji dzieci dostępne są duże sale 
z sanitariatami. Urządzenia w salach są przyjazne dla maluchów i spełniają wszystkie najwyższe 
normy. W żłobkach zatrudniona jest dobrze wykwalifikowana obsługa, zapewniającą opiekę nad 
dziećmi.    

   
 VI. Wyniki egzaminów 
 

Wyniki egzaminu   gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku przedstawiają 
poniższe tabele. Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego i niemieckiego 
uzyskali uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku, z historii i wiedzy 
o społeczeństwie, matematyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym - uczniowie 
z Samorządowego Zespołu nr 1 w Chełmku, z przedmiotów przyrodniczych - uczniowie 
z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie, natomiast z języka angielskiego na poziomie 
podstawowym – uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. 
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Wyniki egzaminu  gimnazjalnego  

2019 
Język 
polski 

Historia 
i wiedza 
o społ. 

Matematyk
a

Przedmioty 
przyrodnicz

e

Język 
ang. 
poz. 

podst.

Język 
ang. 
poz. 

rozsz. 

Język 
niemiecki 

podstawowy
SZS w Bobrku 23,7 19,6 13,6 13,1 29,3 22,6 18,8 
SZS w Gorzowie 20,1 20,1 15,0 14,9 27,9 20,9   
SZS nr 1 w Chełmku 22,6 20,4 16,0 14,8 30,5 27,0 18,0 
SZS-P nr 2 w 
Chełmku 20,5 17,6 11,4 12,5 30,9 24,2 17,2 

Gmina 21,6 19,3 13,8 13,7 29,7 24,0 17,7 
Powiat 21,1 19,4 13,0 14,2 27,5 21,0 18,8 
Województwo 21,3 19,9 13,7 14,7 27,7 21,5 21,5 
maksymalna liczba 
punktów 

32,0 32,0 29,0 28,0 40,0 40,0 40,0 

 
Wyniki egzaminu  ósmoklasisty 

2019 Język polski Matematyka Język ang. poz. podst. 
SZS w Bobrku 30,9 16,7 33,7 

SZS w Gorzowie 30,3 16,0 35,8 

SZS nr 1 w Chełmku 
37,7 14,0 42,3 

SZS-P nr 2 w Chełmku 33,8 11,3 34,6 

Średni wynik gminy 34 14 37 

Średni wynik powiatu 34 15 36 

Średni wynik województwa 33 15 37 
 

Najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz języka angielskiego na 
poziomie podstawowym uzyskali uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku, 
natomiast z matematyki uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku. 

 

VII. Awans zawodowy 

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się : 
4 postępowania przeprowadzone przez dyrektora szkoły na stopień nauczyciela kontraktowego, 
1 postępowanie przeprowadzone przez organ prowadzący na stopień nauczyciela mianowanego, 
4 postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego.  

 
VIII.  Międzynarodowa wymiana młodzieży 

 
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku: 
 W dniach 23 - 28.04.2019 r. uczniowie Samorządowego Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, wspólnie z niemieckim partnerem, Villą Lampe realizowali kolejny 
historyczny projekt. Grupa projektowa liczyła 39 osób. Przygotowany wniosek uzyskał akceptację  
i dotację Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Poczdamie. Główne projektowe 
przemyślenia skupiały się na wydarzeniach drugiej Wojny Światowej. Założone cele projektu: 
edukacyjne, kulturowe i językowe zostały zrealizowane.  
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VIII.B. Żłobek Samorządowy „Świetliki”. 
 
 W pierwszym roku działalności w żłobku przebywało łącznie 71 dzieci w godz. od 6.00 do 
16,30. Opiekę nad nimi sprawowało 6 opiekunek dziennych oraz 1 pielęgniarka. Po rozpoczęciu 
działalności w styczniu 2019 r. było 26 dzieci; w lutym – 32; w marcu – 37, a pod koniec kwietnia  
już   mieliśmy pełną – 48 – osobową obsadę żłobka. Dzięki naszej wspólnej pracy udało nam się 
zdobyć zaufanie rodziców i przekonać ich do takiej formy opieki nad dziećmi do lat 3.  Dowodem 
na to jest obecnie kilkudziesięcioosobową listą rezerwową maluszków czekających na miejsce  
w naszym żłobku. 

 W żłobku pracujemy na podstawie rocznego planu pracy, a także tygodniowych planów 
tematycznych. Zajęcia w żłobku prowadzone są w różnych formach sprzyjających 
wszechstronnemu rozwojowi dzieci.  

Są to:  

 zajęcia z integracji sensorycznej, 
 zajęcia z ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, 
 zajęcia tematyczne wykorzystujące zestawy pomocy dydaktycznych, 
 zabawy z muzyką ,  
 ćwiczenia gimnastyczne prowadzone z wykorzystaniem zestawów i przyrządów 

sportowych,   
 zajęcia muzyczne z elementami nauki języka angielskiego. 

 

       Zakup 6-osobowego wózka  umożliwił wychodzenie na spacery z dziećmi, które jeszcze 
samodzielnie nie chodzą. W październiku 2019 r. został zakupiony i zamontowany na terenie 
żłobka plac zabaw. Dzięki temu można dużo więcej czasu spędzać z dziećmi na powietrzu. 

 Przez cały rok żłobek zorganizował  kilka ciekawych wydarzeń dla dzieci, ich rodziców  
i opikunów. Najważniejszym okazał się piknik rodzinny, współorganizowany z Radą Rodziców, na 
którym pojawiły się atrakcje dla dzieci takie jak: dmuchany plac zabaw, alpaki, balony, bańki i lody.  

 W żłobku w ciągu roku odbyły się także: bal karnawałowy, zabawa andrzejkowa. Opiekunki 
zorganizowały dla dzieci także dwa przestawienia o tematyce wiosennej. 

 W zakresie profilaktyki zdrowotnej żłobek nawiązał współpracę z Poradnią Stomatologiczną  
z SGZOZ w Chełmku. W ramach tej współpracy odbyły się wizyty lekarza dentysty w placówce, 
pomagające dzieciom przyswoić temat higieny jamy ustnej.  

 W ciągu roku zorganizowano także wizyty przedstawicieli innych zawodów, takich jak: 
policjant, strażak oraz górnik. W trakcie wspólnych zajęciach dzieci poznały  charakter pracy tych 
zawodów.  W grudniu zorganizowano dla dzieci wizytę Świętego Mikołaja, który rozdał prezenty. 

 

 Dochody żłobka wykonane na 31.12.2019 r. wyniosły 290 370,74 zł w tym : 

 dochody z tytułu różnych opłat (czesne -pobyt w żłobku) 202 749,24 zł,  
 dochody z usług (opłata za żywienie) 87 259,67 zł - równe 100 %kosztu zakupu usług 

żywieniowych  
 oraz 361,83 inne dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika,składek i kapitalizacji odsetek. 

 

 

 

 



             56 

VIII. C. 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 2019 roku objęto 
wsparciem finansowym, usługowym i poradnictwem 244 rodziny, któe liczyło w sumie 435 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. 

Wykres 1. Liczba rodzin korzystających z wybranych świadczeń pieniężnych. 
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Wykres 2. Kwoty przeznaczane przez Gminę Chełmek na realizację wybranych świadczeń w 
zł. 
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 Dominującym powodem ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej było ubóstwo 
(107 środowisk), wynikające z trzech głównych powodów: niepełnosprawność (107 środowisk), 
długotrwała lub ciężka choroba (84 środowiska), bezrobocie (50 środowisk). W ciągu ostatnich 
dwóch lat widoczna jest wyraźna poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy. Obserwujemy dalszy 
spadek bezrobocia jako przesłanki do udzielenia pomocy (spadek o 47,37% w porównaniu do roku 
2017) oraz spadek ubóstwa jako przesłanki do udzielenia pomocy (spadek o 24% w porównaniu 
do roku 2017. Dwie najczęstsze przesłanki do udzielenia pomocy to długotrwała choroba oraz 
niepełnosprawność. Trend ten utrzymuje się od 2015 roku. Hierarchia powodów ubiegania się 
o pomoc nie zmienia się od kilku lat, natomiast stopniowo maleje liczba osób bezrobotnych oraz 
liczba środowisk objętych pomocą. Wynika to z faktu polepszającej się sytuacji na rynku pracy 
oraz wprowadzenia świadczenia 500+. 

Wykres 3. Najczęstsze powody przyznania pomocy społecznej /liczba osób/. 
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 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 w Chełmku: 

 Stypendia szkolne, którymi objęto 30 uczniów i wydatkowano kwotę 20 218,90 zł. 
 Prace społecznie użyteczne realizowane w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Oświęcimiu, którymi objęto 3 osoby i wydatkowano kwotę 2 218,75 zł, 
 W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, udzielono pomocy 

dla 381 mieszkańców, wydano ponad 11 ton żywności.  
 Pomoc w formie świadczeń opieki zdrowotnej (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) udzielono dla 
17 osób, 

 Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczono dla 27 mieszkańców (odnotowano spadek 
o 27% w stosunku do roku poprzedniego). 

 Zapewnienie opieki całodobowej w domach pomocy społecznej dla 8 osób, wydatki Gminy 
wyniosły 199 144 zł. 
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 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 w Chełmku. 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 2019 roku założono 24 Niebieskie Karty. W ostatnim roku 
nastąpił wzrost liczby rodzin objętych działaniami Zespołu. 
 
Wykres 4. Zjawisko przemocy w rodzinie. 
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Gmina Chełmek realizuje szeroki wachlarz zadań z zakresu wspierania rodzin: 

 utworzenie w 2018 roku Gminnego  Żłobka  dla 40 dzieci ,  
 prowadzenie  placówki wsparcia dziennego dla 30 dzieci z rodzin niezaradnych   

w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej,  
 zatrudnienie asystenta rodziny, który pracował w celu poprawy kompetencji rodzicielskich  

z 21 rodzinami, 
 współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – w rodzinach zastępczych 

przebywało 9 dzieci, a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4; koszty  ich pobytu 
wyniosły 42 281,93 zł., 

 prowadzenie poradnictwa rodzinnego – psychologiczne, prawne i socjalne, 
 wypłata szerokiej gamy świadczeń dla rodzin, których koszty przedstawiają zamieszczone 

niżej tabele 1 i 2. 
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Tabela 1.  Liczba dzieci, na które przyznano poszczególne świadczenia dla rodzin  

Nazwa świadczenia 2015 2016 2017 2018 2019 

Zasiłki rodzinne  470 582 567 558 519

Świadczenia 
wychowawcze --- 1022 1094 1066 2067 

Jednorazowa zapomoga     
z tytułu urodzenia dziecka 89 87 83 75 75 

Fundusz alimentacyjny 93 99 79 67 57 

Świadczenie „Dobry start” --- --- --- 1392 1418

 
Tabela 2. Wydatki na  poszczególne świadczenia dla rodzin w złotych (bez kosztów obsługi) 
 

Nazwa świadczenia 2015 2016 2017 2018 2019
Zasiłki rodzinne  381 669 534 177 559 409 564 824 502 286
Świadczenia 
wychowawcze --- 4 383 471 5 913 000

5 680 
000 8 758 540 

Jednorazowa zapomoga    
z tytułu urodzenia 
dziecka 

89 000 87 000 83 000 75 000 75 000 

Fundusz alimentacyjny 429 
418 428 726 343 420 278 020 239 860 

Świadczenie „Dobry 
start” --- --- --- 417 600 425 400 

 
 
 
Wykres 5. Wydatki na świadczenia dla rodzin w zł. 
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VIII. D. Zdrowie: 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku został powołany w celu 
zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej dla ludności zamieszkałej na stałe lub czasowo  
w obszarze działania jednostki, tj. w Gminie Chełmek. Pomimo, że obszar działania przychodni 
obejmuje przede wszystkim Gminę Chełmek, to w niektórych specjalnościach lekarskich ma też 
znaczenie ponadgminne. 
 
 Liczba zadeklarowanych pacjentów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku  
w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku wynosiła odpowiednio: 

 lekarz POZ       11255 
 pielęgniarka środowiskowa     11413 
 położna         5550 
 pielęgniarka szkolna          994 

 
 Postawą działania Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku jest 
sektor ochrony zdrowia, a w szczególności segmenty: 
 podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) 
 ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS), wraz z poradniami:  

 ginekologiczną  
 otolaryngologiczną  
 okulistyczną  
 endokrynologiczną  
 reumatologiczną  
 neurologiczną  
 urologiczną  
 chirurgii ogólnej  
 chirurgii urazowo –ortopedycznej 
 kardiologiczną 
 rehabilitacyjną 

1) stomatologii dzieci i dorosłych 
2) rehabilitacji, w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej oraz ośrodka rehabilitacji dziennej 
3) poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych 

 W swoich strukturach  SGZOZ w Chełmku posiada również diagnostykę w ramach: 

 Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej  
 Pracownię Diagnostyki Obrazowej RTG ogólne oraz stomatologiczne 
 Pracownię USG  
 Pracownię EEG  
 Pracownię Spirometrii  

 W ramach umowy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie pracodawcy 
mogą również kierować pracowników na 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 pełnym zakresie prowadzonej działalności medycznej.  
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 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku liczba udzielonych porad dla 
pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń medycznych w Samodzielnym Gminnym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku przedstawiała się następująco: 

Nazwa zakresu porad Liczba udzielonych porad

medycyna rodzinna (POZ) 49806

endokrynologia 1428

kardiologia 2679

neurologia 3029

reumatologia 1688

ginekologia i położnictwo 2449

chirurgia ogólna 1962

chirurgia urazowo 
ortopedyczna 

2015 

okulistyka 1629

otolaryngologia 1232

urologia 2201

rehabilitacja 1723

psychiatria 808

Stomatologiczna 8462

ośrodek dziennej rehabilitacji 12070

fizjoterapia ambulatoryjna 6640
 
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku z roku na rok zmienia swoje 

oblicze stając się miejscem przyjaznym pacjentom, zarówno od względem infrastruktury, 
wyposażenia sprzętowego, ale przede wszystkim dzięki wysokospecjalistycznym usługom 
medycznym oferowanym przez wykwalifikowaną kadrę.  
 Budynek wyposażony jest w windę i inne udogodnienia, co pozwala również osobom 
niepełnosprawnym swobodnie korzystać z usług medycznych chełmeckiej przychodni. Ciągle 
zmieniające się preferencje i oczekiwania Pacjentów, a także trendy rynku usług medycznych 
obligują do tego, aby oferować usługi medyczne w najwyższym standardzie. 
 Przychodnia stara się poszerzać ofertę poprzez unowocześnianie świadczonych usług, 
nowoczesną aparaturę medyczną oraz nieustanne szkolenia personelu medycznego.  
Chcąc ustalić wizytę może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub internetowo poprzez 
platformę e-rejestracji dostępną na stronie internetowej www.sgzoz.pl. 
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 W ramach realizowanej od wielu lat profilaktyki zdrowotnej, również w 2019 roku 
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku umożliwił Pacjentom skorzystanie  
z następujących programów profilaktycznych: 
 
 
Szczepienia Przeciw Meningokokom Grupy C  
 
 W ramach Programu Promocji Zdrowia dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci  
z terenu Gminy Chełmek przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C przeprowadzono akcję 
szczepień ochronnych przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci urodzonych w 2015 roku  
i zameldowanych na terenie Gminy Chełmek.  
Program dofinansowany przez Urząd Miejski w Chełmku, który to pokrył w 50% koszt szczepionki. 
Szczepienie poprzedzone było konsultacją z lekarzem pediatrą.  
Niestety w ostatnich latach działania tzw. antyszczepionkowców powodują niewielkie 
zainteresowanie tym szczepieniem i w ciągu całego 2019r. zostało zaszczepionych zaledwie troje 
dzieci z Gminy Chełmek. 

 
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. 
Ponadto w ramach programu uczniowie mieli możliwość skorzystania z przeglądu i higienizacji 
jamy ustnej w Poradni Stomatologicznej w SGZOZ w Chełmku. W ramach wizyty w gabinecie 
uczestnikom programu lekarz stomatolog wykonywał zabezpieczenie bruzd zębów trzonowych 
i przedtrzonowych lakiem szczelinowym z fluorem.  
Do programu zakwalifikowano 309 uczniów, zaś pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka  
w programie wyraziło aż 305 rodziców.  
W klasach „0” pielęgniarki szkolne wykonały profilaktykę fluorkową preparatem elmex-żel w cyklu 
6-ciu spotkań u 82 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 309 uczniów.  
Do przeglądu jamy ustnej w gabinecie stomatologicznym zgłosiło się 189 uczniów. 
 
 
Program profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) 
 
 Adresatami programu finansowanego przez NFZ były osoby obciążone czynnikami ryzyka, 
które są zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Chełmku 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 zdiagnozowanej choroby układy krążenia oraz w okresie ostatnich 
5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (również u innych 
świadczeniodawców).  
W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku w programie wzięło udział 75 pacjentów. Niestety  
w tym zakresie ciągle jeszcze pracujemy nad świadomością pacjentów, zachęcając ich do 
korzystania z profilaktyki w tym zakresie. 
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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 
dalsze badania, aby wykluczyć lub potwierdzić zmiany nowotworowe. 
 
W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku w programie wzięły udział 223 pacjentki. 

 Wzorem lat poprzednich, również w roku 2019 Samodzielny Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Chełmku organizował jednodniowe akcje profilaktyczne. W ramach takich akcji 
pacjent mógł wykonać między innymi pomiar ciśnienia tętniczego lub pomiar cukru we krwi oraz 
skorzystać z konsultacji dietetycznej wraz z analizą wagi i pomiarem tkanki tłuszczowej, wieku 
metabolicznego, ilości zatrzymanych płynów metabolicznych. Dla chętnych pacjentów 
zorganizowane były też konsultacje z podologiem, szczególnie dla diabetyków i osób cierpiących  
z powodu bólu stóp (wrastające paznokcie, uszkodzoną płytkę paznokci, brodawki, odciski, 
modzele, pękające pięty). Współpraca z firmą badającą słuch pozwoliła pacjentom na swobodny 
dostęp do badań.  
 
 Tego rodzaju akcje profilaktyczne SGZOZ w Chełmku organizuje w nawiązaniu do 
kalendariów obchodów ogólnopolskich działań prozdrowotnych, m.in.: Światowego Dnia Chorego, 
Światowego Dnia Serca, Dnia Chorego na Cukrzycę, itp. Takie akcje zawsze cieszą dużym 
zainteresowaniem wśród  pacjentów i z pewnością będą kontynuowane w latach następnych.  
 
 

VIII.E. Świetlica Środowiskowa: 

 W Świetlicy Środowiskowej w 2019 roku przebywało łącznie 64 dzieci. Opiekę nad nimi 
sprawowało dwóch wychowawców. W okresie wakacji prowadzone były ogólnodostępne zajęcia 
świetlicowe dla dzieci z całej gminy Chełmek. W tym okresie dzieci korzystały z różnorodnych form 
spędzania czasu wolnego: poznawały tajniki jazdy konnej podczas zajęć w ośrodku „Ikarion” 
w Bobrku, brały udział w zajęciach malarskich w Muzeum Witrażu w Krakowie, w zajęciach 
edukacyjnych na terenie: Parku Miniatur w Inwałdzie, Muzeum Zamkowego w Pszczynie 
i „Zatorlandu” w Zatorze. Dzieci brały również udział w organizowanych przez wychowawców 
zajęciach świetlicowych. W 2019 roku odbywały się inscenizacje  przygotowane przez 
podopiecznych świetlicy dla babć, dziadków i rodziców. Co tydzień przez cały 2019 rok dzieci brały 
udział w szkółce tenisa ziemnego organizowanej przez MOKSiR w Chełmku. Organizowane były 
również zajęcia pozwalające rozwijać indywidualne zainteresowania: zajęcia ruchowe, plastyczne, 
komputerowe itp. Priorytetowym zadaniem świetlicy była działalność profilaktyczna 
– zajęcia z zakresu eliminacji agresji i zwalczania uzależnień.  

 
1. W ramach działań opiekuńczo-wychowawczych prowadzono współpracę z rodziną, 
w której informacje o ewentualnych problemach i zachowaniu przekazywane były na bieżąco, 
w razie potrzeby organizowano spotkania z rodzicami i pedagogiem. 
 
2. Zajęcia ogólnorozwojowe: z zakresu bezpieczeństwa, zajęcia profilaktyczne, warsztaty 
z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej. 
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3. Realizowano imprezy okolicznościowe i konkursy wykraczające poza zajęcia: ferie w świetlicy, 
udział w konkursie plastycznym „Moja wymarzona złota rybka”, udział warsztatach edukacyjnych  
w Zagrodzie Żubrów w Pszczynie, udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mój WF –
zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo” ,udział w konkursie „Chełmek – Moja Mała Ojczyzna - 
MOKSiR Chełmek, zajęcia wakacyjne, wyjazd do Muzeum „Zamek” w Oświęcimiu, wyjazd do 
ośrodka jeździeckiego „Ikarion” w Bobrku, Wigilijka Świetlicowa. 
 
4. Wyjścia poza placówkę: MOKSiR – warsztaty fotograficzne, seanse filmowe, Centrum Sportowe 
– rozwijanie indywidualnych zainteresowań, szkółka tenisa ziemnego. 
 
5. Wycieczki jednodniowe: MOKSiR Chrzanów, Ośrodek jeździecki „Ikarion” w Bobru, Zagroda 
Żubrów w Pszczynie, Cinema Planet Oświęcim, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Muzeum Witrażu 
w Krakowie, Park Miniatur w Inwałdzie, Park Dinozaurów – „Zatorland” w Zatorze, Miejski Park 
i Ogród Zoologiczny w Krakowie, Muzeum Zamkowe w Oświęcimiu 
 
 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Świetlicy Środowiskowej w Chełmku  

za 2019 r. 
 
 Plan wydatków na 2019 r. wynosił 234 400,00 zł,  został zrealizowany w wysokości  
210 077,15 zł, co stanowi 89,62 % planu. 
Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 160 206,79 zł.  
Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 12 826,27 zł - zakupiono między innymi: materiały do 
bieżących zajęć, wodę EDEN, materiały biurowe, środki czystości, zabawki, komputer, wykładzinę. 
Na zakup usług wydatkowano kwotę 17 089,57 zł (w tym między innymi: usługi informatyczne, 
usługi transportowe , bilety wstępu do muzeów i na warsztaty , zakup usług telekomunikacyjnych, 
szkolenia pracowników). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 12 396,10 złotych – 
wykonano remont pomieszczeń. Koszty podróży służbowych wyniosły 165,94 zł, odpis za ZFŚS 3 
644,86 zł. Na ubezpieczenie pomieszczeń Świetlicy i opłaty składek członkowskich wydatkowano 
kwotę 502,00 zł. 
 
Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela: 
 

Dział Rozdział § Plan Wykonanie % 
855 85510 4010 128 000,00 zł 112 013,54 zł 87,51%
855 85510 4040 10 000,00 zł 9 056,07 zł 90,56%
855 85510 4110 26 000,00 zł 22 393,75 zł 86,13%
855 85510 4120 3 000,00 zł 2 262,93 zł 76,78%
855 85510 4170 17 000,00 zł 14 480,50 zł 85,18%
855 85510 4210 13 100,00 zł 12 826,27 zł 97,91%
855 85510 4270 12 400,00 zł 12 396,10 zł 99,97%
855 85510 4280 430,00 zł 420,00 zł 97,67%
855 85510 4300 17 160,00 zł 17 089,57 zł 99,59%
855 85510 4360 1 100,00 zł 10 52,07 zł 95,64%
855 85510 4410 200,00 zł 165,49 zł 82,75%
855 85510 4430 510,00 zł 502,00 zł 98,43%

855 85510 4440 3 700,00 zł 3 644,86 zł 98,51%
855 85510 4480 300,00 zł 294,00 zł 98,00%
855 85510 4700 1 500,00 zł 1 480,00 zł 98,67%
   234 400,00 zł 210 077,15 zł 89,62%
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Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r wynosi 8 885,12  zł, w tym wymagalne 0,00 zł. 
 
 Dochody na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 106,87 złote -  wynagrodzenie płatnika podatku 
dochodowego od osób fizycznych, kapitalizacja odsetek.  Stan należności na dzień 31.12.2019 r. 
wyniósł 0,00 zł. 
 

 

 VIII.F. Kultura, sport i rekreacja 

 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku jest instytucją realizującą założenia 
statutowe związane z upowszechnianiem i animacją kultury, sportu i rekreacji. Działania 
animacyjne i oświatowe w 2019 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, poszczególnych wydarzeń i projektów. 

 W okresie od 01.01 do 31.12. 2019 r. mieszkańcy gminy i goście z ościennych 
miejscowościach uczestniczyli w 397 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, dokumentacyjnej. Prowadzono 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. Podjęto 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, rzeźb i obiektów przy pl. Kilińskiego. Angażowano się w inicjatywy dążące 
do poprawy jakości życia w naszym środowisku a odbiegające od tradycyjnie rozumianej roli 
ośrodka kultury.  

 W ubiegłym roku MOKSiR był inicjatorem obywatelskich akcji sprzątania brzegów rzeki 
Przemszy oraz lasu Kamionka. Te przedsięwzięcia prowadzone są konsekwentnie od 2015 roku 
wzbogacając je o elementy edukacji ekologicznej. Ten nurt działań i kształtowania świadomości 
życia w zgodzie z naturą, który  jest zarówno konieczny jak i potrzebny mieszkańcom, aby żyli 
w coraz lepszym śrdowisku naturalnym, wydaje się konieczny. Staramy się go podkreślać 
i eksponować w działaniach.  

 Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ubiegłym roku należała m.in.: 
organizacja dziesięciu wystaw sztuki w działającej przy ośrodku galerii „Epicentrum”, którym 
odwiedziło 5000 osób. A od początku jej założenia w 2000 roku, do końca 2019 zaprezentowanych 
zostało 147 wystaw. Uważamy, że w skali kraju działalność naszej galerii jest ewenementem. Do 
wystawienniczych wydarzeń 2019 roku zalicza się prezentacje prac wybitnego fotografika Tomka 
Sikory oraz światowego formatu rzeźbiarza i medaliera Pawła Łęskiego. Duże znaczenie miała 
organizacja Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego i Malarskiego. Stała, konsekwentna praca 
zaowocowała powstaniem lokalnego środowiska odbiorców i miłośników sztuki. Dbamy o to aby 
wernisaże były platformami przenikania się różnych dziedzin sztuki i kultury. Łączymy sztuki 
wizualne z koncertami muzycznymi, poetyckimi slamami i performance. Zdarzenia artystyczne były 
okazją spotkań integrujących mieszkańców i przybywających gości. Jesteśmy przekonani, że taka 
otwarta formuła uczestnictwa w kulturze jest najskuteczniejszym narzędziem budowania lokalnych 
więzi i rozbudzania potrzeb kulturalnych. Od dwudziestu lat MOKSiR jest organizatorem 



             66 

największego na Ziemi Oświęcimskiej przeglądu sztuki nieprofesjonalnej. Każda edycja prezentuje 
pracę ponad sześćdziesięciu 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 partnerem w wielu przedsięwzięciach. Współpraca zaowocowała licznymi wartościowymi 
dokonaniami, np. akcją "Park Sztuki", akcje sprzątania rzeki, warsztatami i plenerami. MOKSiR był 
również  gospodarzem Krajowego Zjazdu delegatów RSTK.  

 Kolejnym polem aktywności MOKSiR była organizacja wydarzeń muzycznych. Jak 
wspomniano wcześniej, koncerty często współistnieją i towarzyszą innym dziedzinom sztuki. Do 
dużych, masowych przedsięwzięć zaliczamy organizację występu Golec uOrkiestra w trakcie Dni 
Chełmka. Skupiano się na realizacjach kameralnych oraz prezentacjach wartościowych artystów 
będących u progu kariery. Do szczególnych wydarzeń artystycznych zaliczono koncert grupy 
"Rdzeń2" z towarzyszeniem Ryszarda Krynickiego. Dużym uznaniem publiczności cieszyły się 
występy Marcina Świetlickiego z Pauliną Owczarek i Małgorzatą Tekiel oraz Andrzeja "Makara" 
Makarewicza.  

 Z uznaniem i zainteresowaniem spotkała się oferta wyjazdowa. Turystyka kulturowa od lat 
jest specjalnością MOKsiR 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 2019 roku odbył się  
99 wyjazd.  

 Rajdy nordic walking 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 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.  

 Rok ubiegły był wyjątkowy dla lokalnego amatorskiego ruchu teatralnego. Dzięki podjęciu 
współpracy z grupą teatralną "Niezależna" stworzoną i animowana przez Dawida Szydło odbyły się 
trzy premiery teatralne. Spektakle cieszyły sie rekordową frekwencją i łącznie obejrzało je ok. 2500 
osób.  

 Dobrym wynikiem zakończyło rok kino "Iluzja". Dokonana cyfryzacja, trafny dobór 
repertuaru oraz dbałość komfort widzów, zaczyna przynosić oczekiwane efekty. W 165 seansach 
uczestniczyło łącznie 4477 widzów. Prawie 50% wyświetlanych pozycji stanowiły filmy familijne  
i dla dzieci oraz młodzieży. Atutem kina jest emisja reklam i zapowiedzi lokalnych wydarzeń 
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kulturalnych.  

 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. W 2019 MOKSiR był beneficjentaem 
licznych dotacyjnych programów europejskich i krajowych.  

 Dzięki wsparciu udało się zrealizować dziesiątki przedsięwzięć w ramach projektów: "Mój 
czas, miejsce i moja biblioteka", "Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych", "Słowa, dźwięki, obrazy 
- spotkania ze sztuką współczesną", "Chełmek, kierunek kultura. Nowe spojrzenie" DK+. 
Sukcesem wykazała się działająca w strukturze ośrodka Biblioteka Publiczna. Obok 
podstawowych obowiązków była realizatorką dwóch z wymienionych wcześniej programów 
grantowych. Dzięki zdobyciu dotacji ministerstwa udało się przeprowadzić na terenie gminy szereg 
cennych i spektakularnych działań i warsztatów. Tradycyjnie dużą popularnością i uznaniem 
cieszyły się: coroczny rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników, Topolowa Akademia Malucha, 
kursy komputerowe, "Noc z Andersenem", "Tydzień Bibliotek", "Dzień Sąsiada" czy spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki.  

 Prawdziwymi wydarzeniami były spotkania autorskie z Robertem Makłowiczem i Tomaszem 
Sekielskim. Na podobnym do ubiegłych lat poziomie kształtuje się stan czytelnictwa na terenie 
gminy. Na koniec grudnia łączna liczba czytelników wynosiła 1034 osób, w ciągu roku biblioteki 
odwiedziło 9856 osób wypożyczając 19991 książek. Zakup książek wyniósł 1495 pozycji z czego 
połowę nabyto z środków MKiDN. Dużo wysiłku i pracy poświęcono procesowi cyfryzacji zbiorów 
oraz przygotowaniu biblioteki do zmiany miejsca lokalizacji.  

 Podsumowując działalność związaną z upowszechnianiem kultury wymienić możemy stałe 
aktywności i ofertę zajęć i warsztatów dla różnych grup społecznych: Klub Miłośników Ziemi 
Chełmeckiej, kółko plastyczne dla dzieci, warsztaty 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 , ścisła współpraca z Klubem Sportowym 
"Chełmek" oraz klubami LKS 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 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, przygotowanie 
programu "Chełmecka Karta Seniora".  

 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. 4900 osób, na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią rozegrano 70 spotkania piłkarskie oraz 80 treningów piłkarskich. Na dziewięciu 
kortach tenisowych rozegrano łącznie 1906 meczów. Tenisiści spędzili na wszystkich kortach 2636 
godzin. Z siłowni skorzystało 1200 osób. Z powodzeniem działa szkółka tenisa dla dzieci 
i młodzieży. Uznaniem uczestników i rodziców cieszy się szkółka piłkarska. Prowadzona wspólnie 
z KS „Chełmek” liczy dwie 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 20 km. Dużą część aktywności nielicznej obsady "CS" 
zajmowało bieżące utrzymanie rozległych terenów sportowych – 6 ha. Do technicznych 
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i logistycznych wyzwań należy coroczny montaż i demontaż sztucznego lodowiska. Wykonywane 
było bieżące odśnieżanie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżące utrzymanie 
naturalnej murawy. Zakres robót poszerzono również o utrzymanie Parku Rodzinnego oraz 
pozostałych terenów zielonych.  

 Polityka informacyjna ośrodka oraz promocja działalności prowadzona była w oparciu  
o istniejącą stronę www.moksir.chelmek.pl, (roczna liczba odnotowanych odsłon strony - 96777, 
liczba unikalnych użytkowników strony - 16614)  media społecznościowe, lokalne portale 
internetowe i prasę, druk plakatów, ulotek. Szczegółowe miesięczne programy trafiały do kilku 
tysięcy skrzynek mailowych. 
 
 
VIII.G. Straże pożarne 
 
 Na terenie gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: 

 OSP Chełmek,  
 OSP Bobrek  
 OSP Gorzów.  

 
 
 
 Jednostki te 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 jest 84 czynnych członków, na stanie posiadają 3 samochody strażackie. 
Przyznaną dotację w 2019 roku w wysokości 84.000 zł wykorzystano na bieżącą działalność 
między innymi na sprzęt, umundurowanie, naprawę sprzętów oraz na bieżące utrzymanie obiektu        
i media. 
 
 W OSP Gorzów jest 76 czynnych członków, na stanie posiadają 2 samochody strażackie. 
Przyznaną dotację w 2019 roku w wysokości 52.000 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 jest 68 czynnych członków, na stanie posiadają 1 samochód strażacki. 
Przyznaną dotację w 2019 roku w wysokości 39.000 zł wykorzystano na bieżącą działalność 
między innymi na sprzęt, umundurowanie, naprawę sprzętów oraz na bieżące utrzymanie obiektu, 
media. 
 

VIII.H. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku- Pobyt Dzienny „A”  działa od 2014 r. 
w nowej siedzibie przy ul. Kochanowskiego 1. Ośrodek  został przygotowany dla 30 uczestników. 
W świetle zmiany przepisów od 2019 r. dopuszcza się objęcie terapią 36 mieszkańców naszej 
gminy. Ośrodek w Chełmku jest wsparciem dla osób przewlekle psychicznie chorych. 
Środowiskowy dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.  Raz w miesiącu 
podczas dnia otwartego w ramach działań „Klubu Bratek” organizowane są zajęcia. W tym dniu 
każdy mieszkaniec, osoby oczekujące lub byli uczestnicy mogą odwiedzić ośrodek. 
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Roczny budżet Środowiskowego  Domu Samopomocy w Chełmku w  2019 r. wynosił 630 900,00 
zł, miesięcznie 52 575,00 zł  w przeliczeniu na jednego uczestnika 1 752,50 zł. Dodatkowo w 2019 
roku Środowiskowy Dom otrzymał środki finansowe z Gminy Chełmek 
w kwocie  11 000,00 zł na remont ogrodzenia.  
W 2019r. z pomocy ośrodka skorzystały 34 osoby w tym: 16 kobiet i 18 mężczyzn.  
Środowiskowy Dom Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku w 2019 roku obchodził jubileusz 
XX-lecia swojej działalności. To był rok, który upłynął na intensywnych działaniach na rzecz 
uroczystego przygotowania się do obchodów jubileuszu  w połączeniu z obchodami Światowego 
dnia Zdrowia Psychicznego, który co roku przypada na dzień 10 października. 
  
 W 2019 roku w ramach działań „Klubu Bratek” miedzy innymi  zrealizowano następujące 
tematy: 
15.1.2019, spotkanie edukacyjne pt „Czy choroba zwalnia z ról społecznych” prowadzone przez 
psychologa Panią Barbarę Saternus. 
5.02.2019 – warsztaty artystyczne pt. „Mandala w arteterapii”  , wspólna relaksacja przy tworzeniu 
wielobarwnych kół, wykonano własną mandale techniką pasteli olejnych i suchych na białych i 
czarnych kartkach. Twórczości towarzyszyła muzyka relaksacyjna.  
13.02.2019  w ramach działań integracyjnych zorganizowano zabawę walentynkową, na którą 
zostały zaproszone zaprzyjaźnione ŚDS-y DPS i WTZ Chełmek. 
26.02.2019 – wyjazd integracyjny do Oświęcimia do Galerii książki  na wystawę Edwarda 
Dwurnika oraz na bilard do Kula Hula. ( artysta rzeźbiarz, grafik – twórca muralu w Oświęcimiu 
przy parkingu obok  Zamku). Podczas II live festiwal Oświęcim 16.06.2011 został odsłonięty 
okolicznościowy mural stworzony przez Edwarda Dwurnika z tematyką pokojowego przesłania. 
Mural propaguje pokój, przełamywanie barier i stereotypów, a także przekazuje ducha tolerancji. 
Zwiedzono bibliotekę, czytelnie, uczestnicy oglądnęli film fabularny w sali multimedialnej. 
05.03.2019 – spotkanie z podróżnikiem Wiesławem Lipińskim pt. podróż do Austrii. 
12.03.2019 spotkanie muzyczne w kobiecym klimacie „Jestem kobietą”  wspólne śpiewanie 
piosenek karaoke, słodki poczęstunek. 
02.04.2019 – spotkanie z twórcą grupy teatralnej  Niezależna – Panem Dawidem Szydło 
16.04.2019 – warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej. 
07.05.2019 – popołudnie z twórczością Wojciecha Młynarskiego „Do przodu żyj – żyj kolorowo” 
21.05.2019 – Spotkanie z diabetologiem – Panią Joanną Stachura edukatorem ds. diabetologii. 
04.06.2019 – zielonym do góry – sadzenie ziół wspólne warsztaty kulinarne, pogadanka, 
degustacja ziołowych herbat. 
18.06.2019 – grill integracyjny  
19.11.2019r. spotkanie z podróżnikiem Panem Wiesławem Lipińskim. Pt.” Bliżej nieba, bliżej 
chmur.” 
18.12.2019r. r. spotkanie opłatkowe. 
 
 W 2019 roku zrealizowano następujące formy zajęć:  
Gimnastyka, zajęcia teatralne, komputerowe, socjoterapia, trening porządkowy, rozmowy 
indywidulane z uczestnikiem, spotkanie z psychologiem indywidualne, trening interpersonalny, klub 
integracyjny, zebrania społeczności, farmakoterapia, trening kulinarny i budżetowy, gry i zabawy 
logiczne, trening higieniczny , arteterapia: zajęcia plastyczne, biblioterapia, zajęcia ogrodnicze, 
trening higieniczny, treningi w zakresie zdrowego stylu życia, trening porządkowy 
w środowiskowym domu i w miejscu zamieszkania. Dla osób poddających się arteterapii: rysunek, 
malarstwo, taniec lub rzeźba, choreoterapia, zajęcia plastyczne, biblioterapia są jedynie sposobem 
dotarcia  do świata wewnętrznego – świata uczuć i emocji, który często jest dla pacjentów 
zamknięty lub bardzo ciężko dotrzeć do niego przy pomocy innych metod. 
 
Udział w XVIII Małopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Przechodni ŚDS. W turnieju 
wzięły udział 2 pary, które trenowały pod okiem Pani Ewy Miszuty. Uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Chełmku mogą pochwalić się zwycięstwem w następujących kategoriach:  
I miejsce drużynowo – walc angielski  i II indywidulanie, oraz II miejsce -disco fox drużynowo).  
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Do bieżących działań na stałe wprowadzono nowości: comiesięczne wyjazdy do kina Cinema 
Planet w Oświęcimiu, okolicznościowe wyjazdy na basen do Oświęcimia.  W 2019 roku 
zorganizowano po raz pierwszy Turniej Karciany, na który zaproszono okoliczne ŚDSy i DPS  
w Bobrku i również został wpisany do nowych działań kontynuowanych przez ośrodek. 
Przeprowadzono warsztaty filmowe, których efektem końcowym jest film o ŚDS. 
 
Zmiany w siedzibie:   przeorganizowano szatnie uczestników aby stworzyć galerię prac wraz ze 
specjalnym  oświetleniem na szynach galeryjnych. Zostały też odświeżone ściany. 
Wyremontowano pracownię techniczną. W 2019r. został wymieniony sprzęt AGD w pracowni 
kulinarnej, odświeżone ściany. Nowe oblicze zyskała sala spotkań, pracownia kulinarna oraz 
pracownia plastyczna wraz z montażem szyn galeryjnych na ekspozycję prac uczestników, 
zakupiono nowe fotele i stoliczki. Zamontowano klimatyzacje pomieszczeniach zlokalizowanych od 
południa:  tj w pracowni kulinarnej w biurze księgowej i kierownika. 
Doposażono pokój terapeutów o nowe szafki na dokumentację, niszczarkę i dodatkowe 
stanowisko komputerowe. 
Rozbudowano wewnętrzną sieć telefoniczną o dwa aparaty na pracowni kulinarnej i w pokoju 
terapeutów.  
Wyremontowano ogrodzenie. 
 
VIII. I. Bezrobocie 
 

Liczba bezrobotnych  
w Gminie Chełmek 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

ogółem 324 275 208 187 158

kobiet 203 158 110 106 88

będących w szczególnej  
sytuacji na rynku pracy 

285 231 177 156 116

do 30 roku życia 80 62 55 54 34

do 25 roku życia 39 34 26 23 12

powyżej 50 roku życia 101 98 71 51 41

długotrwale bezrobotni 167 129 99 80 53

 
IX. Podsumowanie

 

Rok 2019 był bardzo owocny w działania. Dzięki pozyskaniu w lata 2018 – 2019 ogromnych 
środki finansowe, Gmina realizowała wiele zadań inwestycyjnych, a w szczególności: 

 
- Chełmek odNowa. Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie 
dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi (Biblioteka, Dom Seniora, Korty i drogi) (dofinansowanie: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 
11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. 
 
- 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), 
 
- Przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ  
i JEDŹ (dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 
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2014-2020, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura Dla Obsługi Podróżnych). 
 

Dzięki realizacji tak wielu inwestycji, standard życia mieszkańców Gminy Chełmek stałej, 
znaczącej poprawie. Zadbano o jakość ciągów komunikacyjnych, rodziny zyskają nowe miejsca 
spotkań i rekreacji, a miejsca użyteczności publicznej są gruntownie modernizowane.  

 
Unia Europejska dała nam narzędzie, z którego z sukcesem od wielu lat korzystaliśmy  

i korzystamy nadal. Wszystko robimy dla rozwoju naszej Małej Ojczyzny. 
 

 
 


