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1  Czym jest  Raport o stanie Gminy 

 

Raport o stanie Gminy jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie wynikających  

z ustawy. 

Obejmuje podsumowanie działalności wójta gminy w roku 2019 i stanowi kompendium wiedzy   o sytuacji 

w gminie. 

Dokument ten został przygotowany na podstawie  obiektywnych danych  na podstawie rozwoju społeczno-

gospodarczego  Gminy w 2019r. W raporcie nie oceniamy i nie komentujemy. 

Chcemy przekazać fakty przedstawione w czytelny sposób ,tak aby czytelnik mógł sobie wyrobić opinię 

o stanie naszego samorządu. 

Raport ten też jest również sprawozdaniem z pracy administracji publicznej. 

Zakres działania gminy jest bardzo szeroki i obejmuje zadania od edukacji, opieki, przez inwestycje,  

gospodarkę wodno-ściekową, mieszkaniową ochronę środowiska po kulturę, sport i rekreację. 

Wszystkie działania  składają  się na jakość życia mieszkańców. 
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2      Charakterystyka Gminy Ślemień  

 

 

Gmina Ślemień zlokalizowana jest w odległości ok. 14 km od Żywca, 40 km od Bielska Białej, 20 km od 

Suchej Beskidzkiej. W odległości około 28 km położony jest Korbielów, w którym znajduje się przejście 

graniczne południowej Polski. Gmina Ślemień zajmuje obszar  

45,87 km2, a liczba mieszkańców wynosi około 3500 osób. W skład Gminy wchodzą trzy miejscowości: 

Ślemień, Kocoń i Las.  

Gmina jest dobrze skomunikowana z sąsiednimi terenami. Sieć drogową stanowi odcinek drogi 

wojewódzkiej o długości 8.6 km, 10.7 km dróg powiatowych oraz 36.0 km dróg gminnych. Przez teren 

gminy przebiega droga wojewódzka DW946 Oczków - Sucha Beskidzka oraz trzy odcinki dróg 

powiatowych. Komunikację gminną i międzygminną zapewniają lokalni prywatni przewoźnicy. Na terenie 

gminy nie ma linii kolejowych. 

Atutem regionu są walory krajobrazowe, bogate dziedzictwo kulturowe oraz szereg miejsc wartych 

zobaczenia. 

Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Ślemieniu. 

 

 

Liczba ludności  3506. 

Liczba gospodarstw rolnych  740. 

Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy  185. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych -wg stanu na  dzień 31.12.2019r. -  77 osób. 

w tym kobiet 45 -  mężczyzn 32  z prawem do zasiłku 13 osób. 

Długotrwale bezrobotni – 39 osób. 

Liczba dzieci w gminnych placówkach oświatowych /szkoła i przedszkola/ -406 

Liczba miejsc noclegowych 40 w  tym agroturystykach działających na terenie gminy 8. 
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3        Szanowni Państwo, 

 Z perspektywy minionego roku ,uważam, że był to rok bardzo pracowity i niezwykle ważny dla naszego 

samorządu. 

Z sukcesem zrealizowano znaczące i trudne przedsięwzięcia m.in. inwestycje drogowe, budowa 

chodników.  

 Aktywnie angażowaliśmy się w ochronę środowiska:  usuwaliśmy azbest, wspieraliśmy  proekologiczne 

inwestycje mieszkańców, wymienialiśmy źródła ciepła na bardziej przyjazne środowisku.  

Zmiany  w naszej gminie to również zasługa Państwa. Fundusze sołeckie zintegrowały społeczności  

wiejskie, które wspólnie decydowały o przeznaczeniu środków finansowych. 

 

Drodzy Mieszkańcy naszej Gminy, 

Na dowód będący podsumowaniem naszej pracy ,oddaję w Wasze ręce Raport o stanie Gminy Ślemień. 

Jest to dokument będący zestawieniem obiektywnych  danych pozwalających ocenić i przeanalizować  

różne zagadnienia, związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Ślemień na przestrzeni 

minionego roku. 

Dziękuję za miniony czas, za pomoc Państwa, partnerską współpracę ,zaangażowanie i dbałość o nasze 

wspólne dobro. 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe udostępnione przez  pracowników Urzędu Gminy 

Ślemień oraz jednostek organizacyjnych. 

Raport o stanie gminy  za 2019r. zawiera dane na dzień 31 grudnia 2019r. 

W następnej kadencji czekają na nas kolejne wyzwania wiem, że przy dobrej współpracy z radnymi oraz 

Państwa uda nam się osiągnąć nasz wspólny cel, którym jest przywrócenie do świetności budynków 

użyteczności publicznej oraz wizerunku gminy. 
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4      Zadania   Rady Gminy w  Ślemieniu 

                  Kadencja 2018-2023 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada gminy kontroluje działalność wójta, 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. 

 

Zakres zadań i kompetencji precyzuje ustawa o samorządzie gminnym. 

Radni wybierani byli w wyborach powszechnych na okres 5 lat. 

Rada Gminy Ślemień liczy 15 radnych z 15 okręgów wyborczych /łącznie 3 sołectwa/. 

Radni ze swojego grona wyłonili Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jarosława Jurczak oraz 

Wiceprzewodniczącego Pana Arkadiusza Kania. 

Rada gminy wypełniając ustawowy i statutowy  obowiązek ,powołała 6 Komisji rady gminy tj. Komisję 

Rewizyjną, Komisję Budżetową Polityki Gospodarczej i  Społecznej ,Komisję Oświaty Kultury ,Sportu i 

Turystyki, Komisję Bezpieczeństwa  Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisję ds. 

Ekologii i Rolnictwa, Komisję skarg, wniosków i petycji. 

Rada gminy jak i stałe komisje działały w oparciu o zatwierdzony roczny plan pracy.  

Rada Gminy w Ślemieniu  obradowała na 14 sesjach. Do Rady Gminy  wpłynęło 78 projektów uchwał, 

których autorem był, Wójt Gminy oraz pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych. Rada podjęła 78 

uchwał, w tym 27 uchwał  z zakresu prawa miejscowego, podlegających publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego . 

Rada Gminy od 2018r. korzysta z systemu eSesja ,który usprawnia pracę Rady. Zapewnia samorządowym 

organom pełną transparentność. Umożliwia całkowitą jawność działania Rady na każdym etapie. 

W trakcie obrad sesji mieszkaniec ma możliwość w czasie rzeczywistym śledzić przebieg obrad, wyniki 

poszczególnych głosowań czy dyskusję. Transmisje z sesji można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu 

Gminy. 
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5        Urząd Gminy w Ślemieniu 

 

Pracownicy Urzędu. 

 

Urząd Gminy w Ślemieniu jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której wójt realizuje zadania 

wynikające  z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. Urząd ma siedzibę w 

Ślemieniu przy ul. Krakowskiej 148. 

Na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych jest 18 pracowników. 

Kadra pracuje w  referatach: Organizacyjnym, Finansowym , Inwestycji , Budownictwa i Spraw Rolnych  

w Biurze Rady oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego , systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez 

szkolenia . 

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od księgowości i prowadzenia różnego rodzaju 

ewidencji /w tym mieszkańców i przedsiębiorców/,poprzez nadzór nad realizacją inwestycji, współpracę 

z podmiotami gospodarczymi ,dbałość o dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej ,dróg 

wodociągów i kanalizacji, działania na rzecz środowiska naturalnego ,po współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych ,a także działania 

informacyjne i promocyjne. 

 

W urzędzie  uruchomiono następujące usługi: 

• możliwość wypełnienia i wysłania deklaracji na podatek leśny DL-1; 

• możliwość wypełniania i wysyłania deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1; 

• możliwość wypełniania i wysyłania deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1; 

• możliwość wypełniania i wysyłania deklaracji na podatek rolny DR-1; 

• możliwość wypełniania i wysyłania informacji w sprawie podatku leśnego IL-1; 

• możliwość wypełniania i wysyłania informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1; 

• możliwość wypełnienia i wysłania informacji w sprawie podatku rolnego IR-1; 

• możliwość wypełniania i wysyłania wniosku o zezwolenie na stałą sprzedaż napojów alkoholowych; 

• możliwość wypełniania i wysłania wniosku o zezwoleniu na jednorazową sprzedaż alkoholów; 

• możliwość wypełniania i wysłania deklaracji na wywóz odpadów dla mieszkańców/przedsiębiorców; 
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• płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wraz                                                

z udostępnieniem informacji dotyczących danych finansowych; 

• płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wraz                                                

z udostępnieniem informacji dotyczących danych finansowych; 

• płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu podatku od środków transportu wraz                                                                        

z udostępnieniem informacji dotyczących danych finansowych; 

• płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych wraz                                                                          

z udostepnieniem informacji dotyczących danych finansowych; 

• płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz                                                    

z udostepnieniem informacji dotyczących danych finansowych; 

• płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu dzierżawy wraz z udostępnieniem informacji 

dotyczących danych finansowych; 

• płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania wraz                                                                                                

z udostępnieniem informacji dotyczących danych finansowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Ślemień za 2019 rok 

 

 

 

9 
 

6     Budżet Gminy Ślemień 

 

Podstawowe informacje o wykonaniu budżetu 

Kluczowe informacje o stanie finansów jednostki zawiera uchwała budżetowa, która w myśl art. 211 u.f.p. 

oraz 51 u.s.g. stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.  

Budżet Gminy Ślemień na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr IV.26.2018 Rady Gminy w Ślemieniu 

z dnia 19 grudnia 2018 roku, która zakładała następujące wielkości: 

Dochody ogółem: 17 671 777,00zł 

w tym:  

dochody bieżące             15 471 728,00zł 

dochody majątkowe      2 200 049,00zł 

Wydatki ogółem:  16 992 681,00zł 

w tym:  

wydatki bieżące      14 432 632,00zł 

wydatki majątkowe     2 560 049,00zł 

Przychody:                   0,00zł     

Rozchody:                 679 096,00zł 

W trakcie roku w budżecie wprowadzono uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zmiany, 

które spowodowały, że budżet na koniec roku wyniósł: 

Dochody ogółem: 17 864 091,24zł 

w tym:  

dochody bieżące             17 144 183,87zł 

dochody majątkowe        719 907,37zł 

Wydatki ogółem:   18 309 290,24zł 

w tym:  

wydatki bieżące    16 285 844,24zł 

wydatki majątkowe     2 023 446,00zł 

Przychody:      1 124 295,00zł     

Rozchody:                 679 096,00zł 
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Dochody 

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień na dzień 31.12.2019r. wyniosło 17 678 365,59zł, co 

stanowi 98,96% planu, z czego wykonanie dochodów bieżących wynosiło 16 979 601,24zł przy planie 

17 144 183,87zł, a wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 698 764,35zł przy planie 719 907,37zł, 

w tym wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wynosiło 1 206,19zł przy planie 700,00zł. 

Wysokość wykonanych dochodów własnych wyniosła 6 749 050,50zł co stanowi 38,18% wykonanych 

dochodów ogółem.  

Subwencja ogólna w kwocie 5 109 137,00zł stanowi 28,90% dochodów ogółem, dotacje celowe w kwocie 

5 552 155,50 stanowią 31,41% dochodów ogółem, a wykonanie środków na zadania współfinansowane z 

unii europejskiej w kwocie 268 022,59zł stanowią 1,52% dochodów ogółem. 

Udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) stanowiły 45,81% dochodów 

własnych Gminy Ślemień, natomiast udział w dochodach własnych wpływów z podatków i opłat lokalnych 

wyniósł 26,19%. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dochodach własnych stanowiły 2,74%. 

 

Wydatki 

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ślemień na dzień 31.12.2019r. wyniosło 17 655 223,21zł tj. 96,43% 

w stosunku do planu, z czego wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15 799 411,76zł przy planie 

16 285 844,24zł, a wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1 855 811,45zł przy planie 2 023 

446,00zł.  

Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 97,01% natomiast wydatków majątkowych 

91,72%.  

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 10,51%. 

Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowiły wydatki na  wynagrodzenia i składniki od nich 

naliczane, których wykonanie wyniosło 40,22% wszystkich wydatków bieżących i 36,00% ogółu 

wydatków. Kwotowo wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 6 354 914,52zł. 

Dotacje z budżetu gminy stanowią ok. 4,25% poniesionych wydatków bieżących i dotyczą one w głównej 

mierze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury działających na terenie gminy. Kwotowo wydatki na 

dotacje na zadania bieżące wynosiły 671 401,22zł. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie gminy stanowią ok. 30,15% poniesionych wydatków 

bieżących, co kwotowo wynosi 4 763 932,52zł. 

Na obsługę długu gminy w 2019 roku przeznaczono 0,91% ogółu wydatków bieżących, co stanowi kwotę 
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144 253,37zł. 

Na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków unijnych przeznaczano kwotę 

1 317 152,34zł tj. 7,46% wykonanych wydatków ogółem. 

 

Przychody i rozchody 

Plan przychodów na dzień 31.12.2019r. wynosił 1 124 295,00zł, wykonanie natomiast 1 110 074,09zł, a 

ich źródłem są wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy w kwocie 300 949,14zł oraz zaciągnięta pożyczka  z Banku Gospodarstwa Krajowego na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie 809 124,95zł na finansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do km 11+536 

w miejscowości Ślemień”. 

 

Na kwotę planowanych i wykonanych rozchodów w wysokości 679 096,00zł składa się bieżąca spłata 

kredytu w wysokości 582 000,00zł oraz spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 97 

096,00zł.   

 

Wyniki budżetu 

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 23 142,38zł przy planowanym deficycie 

w wysokości 445 199,00zł. 

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w 

przypadku osiągania wartości dodatnich lub deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku. Wynik 

operacyjny jest podstawowym miernikiem obrazującym kondycję finansową jednostki samorządu 

terytorialnego. Od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z art. 242 u.f.p. organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane 

dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.  

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące)  osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 

1 180 189,48zł przy planie 858 339,63zł. 

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) 

osiągnęło wartość 1 324 442,85zł. 

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek 

– spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnio i wynosiło 501 093,48zł.  
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Zadłużenie budżetu gminy 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 

5 082 746,59zł. 

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów: 

⎯ zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  w Katowicach w wysokości 484 416,64zł, 

⎯ kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w Getin Noble Banku w wysokości 3 789 

205,00zł,  

⎯ pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 

kwocie 809 124,95zł. 

 

Wskaźniki zadłużenia 

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do zrealizowanych 

dochodów wyniósł 28,75% bez ustawowych wyłączeń oraz 24,17% po ich uwzględnieniu. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi dla 2019 

roku 4,66%. 

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 

wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wg. planu 

wynosił 5,88% a wg. wykonania 6,68%. 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 

ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi w 2019 roku dla Gminy Ślemień 

8,81%.  

 

Wskazane wielkości pokazują więc, że w budżecie Gminy Ślemień i jej Wieloletniej Prognozie Finansowej 

zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

 

Plan i wykonanie wydatków majątkowych 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień obejmował następujące 
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zadania: 

1. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km od 

10+799 do 11-536 w miejscowości Ślemień”.  

Plan 1 302 760,00zł, wykonanie – 1 271 609,24zł. 

Gmina mocą porozumienia z dnia 7 września 2018 roku przejęła od powiatu  żywieckiego wykonanie 

zadania publicznego o nazwie jw. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 809 124,95zł, a także dotację celową od Starostwa Powiatowego 

w Żywcu w kwocie 231 242,14zł na pokrycie 50% wkładu własnego.  

2. „Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 

2010 roku”.  

Plan – 25 000,00zł, wykonanie – 25 000,00zł. 

Kwotę 25 000,00zł wydatkowano na dokonanie spłaty drugiej raty należności głównej - zwrot dotacji 

celowej uzyskanej w roku 2010 na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na 

dofinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Koconka” 

w miejscowości Las.   

Harmonogram spłat należności głównej wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną przedstawia się 

następująco: rok 2018 – 46 919,00zł, rok 2019 – 37 368,00zł, rok 2020 – 43 755,00zł, rok 2021 – 

44 955,00zł. 

3. „Zakup chłodni komorowej wraz z agregatem na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Ślemieniu”.  

Plan – 15 000,00zł, wykonanie – 14 883,00zł.  

Chłodnia komorowa została zakupiona przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 

4. „Dotacje - dla mieszkańców  do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty 

do montażu instalacji solarnych”.  

Plan – 20 000,00zł, wykonanie –12 000,00zł. 

 W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 20 000,00zł na  dopłaty – dotacje dla mieszkańców  do 

wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych, co 

wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 

Gminie Ślemień” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W całym 2019 roku wypłacono dotację dla 8 

mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca wynosi 1 500,00zł). 

5. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby 
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Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”.  

Plan – 103 249,00zł, wykonanie –2 400,00zł.  

Gmina 12 czerwca 2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. 

Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych dla poddziałania 10.3.5. Zgodnie z umową o dofinansowanie planowana całkowita 

wartość projektu wynosić ma 2 805 209,22zł, planowane wydatki kwalifikowalne projektu – 

2 571 539,18zł w tym: współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 2 185 808,30zł, 

współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 257 153,92zł oraz 

wkład własny w wysokości 128 576,96zł. Pozostała kwota tj. 233 670,04zł to wydatki niekwalifikowalne.  

Zakładana kwota wydatków dla 2019 roku  wynosiła 103 249,00zł i planowano w ramach jej dokonać 

zapłaty za projekt. Wykonanie projektu nastąpi jednak w 2020 roku, a w 2019 roku wydatkowano w 

ramach tego zadania jedynie kwotę 2 400,00zł na  opracowanie audytu energetycznego. 

6. „Przebudowa drogi gminnej "k/Palichleb" w Koconiu od km 0+050 do km 0+350”. 

Plan – 247 508,00zł, wykonanie – 247 507,96zł. 

Zadanie to uzyskało dofinansowane z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 

243 857,00zł.   

7. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień na potrzeby 

upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego (w zakresie wydatków 

majątkowych)”.  

Plan – 16 520,00zł, wykonanie – 16 518,90zł. 

Na zakup instrumentów Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego w formie 

dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. W ramach tej 

inicjatywy oprócz w/w wydatków majątkowych dokonano również zakupów bieżących za kwotę 

58 481,10zł, gdzie wysokość przyznanej pomocy wyniosła 42 480,00zł, a dla wydatków majątkowych 

16 518,90zł. 

8. „Przebudowa drogi gminnej ul. Owocowa  w Lasie od km 0+000 do km 0+145”. 

Plan – 99 854,00zł, wykonanie – 99 847,40zł. 

Zadanie to uzyskało dofinansowanie z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 

78 401,00zł.  

9. „Przebudowa drogi gminnej ul. Paprociowa w Lasie od km 0+000 do km 0+200”. 

Plan – 103 403,00zł, wykonanie – 103 402,29zł. 

Zadanie to uzyskało dofinansowanie z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 
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101 557,00zł. 

10.„Zakup kotła c.o. do Urzędu Gminy w Ślemieniu”. 

Plan – 28 000,00zł, wykonanie – 27 552,00zł. 

Na zakup nowego kotła gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wysokość pozyskanej  dotacji stanowi 47,00% kosztów 

kwalifikowalnych zadania i wynosi 11 360,00zł.   

11. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika  w ciągu drogi  powiatowej 

na terenie Gminy Ślemień: nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu - odcinek 8+059 km – 9+598 km”.  

Plan – 15 772,00zł, wykonanie – 4 841,88zł.  

Na kwotę wykonania składa się wydatek poniesiony na opłacenie Decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Katowicach dotyczącej wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod budowę chodnika dla 

pieszych, wydatek na dokonanie podziału działek oraz wydatek na usługę kserokopii dokumentacji 

projektowej.  

Z uwagi na niewykorzystanie we wskazanym uchwałą terminie wykonania wydatków które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego wprowadzono do budżetu ponownie kwotę 10 572,00zł na wykonanie tych 

wydatków w roku bieżącym. Ich termin określono na grudzień 2019 roku. 

12.„Przebudowa drogi gminnej „k/Palichleba” w Koconiu od km 0+000 do km 0+050 na działce o nr 

ewid.223”. 

Plan – 27 728,00zł, wykonanie – 25 992,98zł. 

Zadanie to stanowi uzupełnienie do przebudowy tejże drogi wykonanej w ramach otrzymanej dotacji na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  

13.„Dofinansowanie montażu mat przerostowych na terenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 

Ślemieniu”. 

Plan – 4 256,00zł, wykonanie – 4 255,80zł. 

Zadanie to zrealizowane zostało przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu. Całkowity koszt montażu mat 

wyniósł 33 677,40zł, gdzie kwota 29 421,60zł została sfinansowane przez Radę Rodziców. 

14.„Dotacja celowa dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu na zakup pieca centralnego 

ogrzewania wraz z montażem”. 

Plan – 14 396,00zł, wykonanie – 0,00zł. 

W 2019 roku Gmina Ślemień otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pomoc 

finansową m.in. na zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w obiekcie Żywieckiego Parku 

Etnograficznego. Gmina pozyskane środki przekazała w formie dotacji celowej, na mocy zawartej umowy, 

instytucji kultury, która była odpowiedzialna za prawidłowe wydatkowanie środków. Z uwagi jednak na 
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brak możliwości wykonania zadania dotacji nie wykorzystano, a środki zostały zwrócone do Urzędu 

Marszałkowskiego. 

 

Wieloletnia prognoza finansowa 

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia zgodnie z uwaloną na lata 2020-2027 uchwałą Nr 

XVIII.100.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej obejmuje okres do 2026 roku i zakłada następujące wielkości: 

Raty kapitałowe 

⎯ 2020 rok -     1 286 041,00zł 

⎯ 2021 rok - 457 096,00zł 

⎯ 2022 rok - 900 224,64zł 

⎯ 2023 rok - 610 000,00zł 

⎯ 2024 rok - 610 000,00zł 

⎯ 2025 rok - 610 000,00zł 

⎯ 2026 rok - 629 205,00zł 

Raty odsetkowe 

⎯ 2020 rok - 133 882,00zł 

⎯ 2021 rok - 111 932,00zł 

⎯ 2022 rok -   92 782,00zł 

⎯ 2023 rok -   68 653,00zł 

⎯ 2024 rok -   50 022,00zł 

⎯ 2025 rok -   31 078,00zł 

⎯ 2026 rok -   12 066,00zł 

 

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy, czyli prognoza 

nadwyżki operacyjnej na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową tj. 2020-2027 przedstawia 

następujące wielkości: 

⎯ 2020 rok -    943 848,00zł 

⎯ 2021 rok - 1 125 572,00zł 

⎯ 2022 rok - 1 291 302,00zł 

⎯ 2023 rok - 1 435 420,00zł 

⎯ 2024 rok - 1 561 079,00zł 

⎯ 2025 rok - 1 691 838,00zł 
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⎯ 2026 rok - 1 827 636,00zł 

⎯ 2027 rok - 1 941 381,00zł 

W całym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy 

budżetu został sprowadzony do 0 oraz  nie planowano zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek długoterminowych, jak też emisji obligacji w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą 

Finansową.   

 

Prognoza limitu zadłużenia na lata 2020- 2027 (relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych) 

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 

samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów 

bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć 

wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a 

oraz 3b powyższej ustawy. 

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które 

wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów 

wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. 

umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, 

opłaty). 

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów 

dostosowawczych, tj.: 

 1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy 

o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw; 

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy 

o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p. 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po 

wyłączeniach) 

4,65% 4,40% 7,45% 4,95% 4,68% 

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg 

planu po III kwartale 2019) 

7,60% 6,43% 7,81% 8,61% 9,61% 

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg 

przewidywanego wykonania 2019) 

7,61% 6,43% 7,80% 8,61% 9,61% 

Zachowanie relacji z art. 243 

(w oparciu o przewidywane 

Tak Tak Tak Tak Tak 
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wykonanie) 

 2025 2026 2027  

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po 

wyłączeniach) 

4,42% 4,30% 0,00% 

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg 

planu po III kwartale 2019) 

10,40% 10,17% 10,72% 

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg 

przewidywanego wykonania 2019) 

10,40% 10,17% 10,72% 

Zachowanie relacji z art. 243 

(w oparciu o przewidywane 

wykonanie) 

Tak Tak Tak 

 

 

Wydatki objęte limitem związane są z zamiarem realizacji przez Gminę projektów i zadań ujętych 

w wykazie przedsięwzięć.  

Kwoty wydatków objętych limitem na lata następne przedstawiają się następująco: 

➢ W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.): 

a. Wydatki bieżące – kwota 0,00zł; 

b. Wydatki majątkowe – kwota 2 012 249,00zł; 

1.1.2.1 „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na 

potrzeby Centrum Społeczno Kulturalnego w Ślemieniu.  

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby 

społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz 

zastosowanie kolektorów słonecznych”.    

W Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć ustalono następujące limity 

wydatków:  dla roku 2020 – 2 012 249,00zł, a dla roku 2021 – 300 000,00zł.  

1.1.2.2 Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych.   

Planowana kwota dofinansowania to 352 047,00zł, a kwota wkładu własnego                        164 165,00zł.  

Zadanie po otrzymaniu dofinansowania realizowane będzie w roku 2021. 

 

➢ W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 

publiczno - prywatnego: 

a. Wydatki bieżące – 0,00zł; 

Brak 

b. Wydatki majątkowe - 0,00zł; 
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Brak 

 

➢ W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 

pkt 1.1 i 1.2): 

a. Wydatki bieżące – 43 398,00zł; 

1.3.1.1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – Doprowadzenie programu do zgodności z 

aktualnie obowiązującymi przepisami.  

Okres realizacji to rok 2020, a ustalony limit wydatków wynosi 7 500,00zł.   

1.3.1.2 „Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej – Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu 

ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m. 

 Limity wydatków dla lat 2020 – 2027 wynoszą 140,00zł dla każdego roku.  

1.3.1.3 Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600ha stanowiących część działki ewid. 5036/10  - 

wydzierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia.  

Limit wydatków wynosi 1 610,00zł tj. dla roku 2020 – 418,00zł dla roku 2021 – 431,00zł oraz dla roku 

2022 – 355,00zł.  

 

1.3.1.4 „Gospodarka śmieciowa - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy 

Ślemień wraz  z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2018 do 31 

grudnia 2019r.  

Limit dla roku 2020 – 30 240,00zł. 

1.3.1.5 „Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – 

rekreacyjną „Jasna Górka" w Ślemieniu, limit 2019”. 

Limity wydatków dla lat 2020 – 2027 – 100,00zł dla każdego roku.  

1.3.1.6 „Wykonanie usługi geodezyjnej – rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami 

sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień – uregulowanie stanu na 

gruncie”. 

Limit wydatków 5 500,00zł z czego dla roku 2020 jest to kwota 5 000,00zł.  
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7 Mienie komunalne 

Rozdział 1 GRUNTY KOMUNALNE I DROGI 

 

Powierzchnia i wartość gruntów w Gminie Ślemień na dzień 31 grudzień 2019: 

1. Grunty komunalne wraz z gruntami zabudowanymi  

 - 84,125 ha, wartość  12 340 544,27 zł. 

2. Grunty oddane w trwały zarząd - 1,425 ha, wartość 213 594,58 zł. (Szkoła Podstawowa Ślemień, 

Przedszkole Publiczne w Ślemieniu, Szkolne Schronisko Młodzieżowe  Ślemień, dz. nr 207/18 i 

207/21 działki drogowe o/schroniska) 

3. Grunty ujęte w ewidencji pozabilansowej pozostające we władaniu Gminy 3,37 ha,   

wartość 644 430,00 zł. 

Dodatkowo Gmina Ślemień dzierżawi 6 ha gruntów od Nadleśnictwa Jeleśnia dla potrzeb Żywieckiego 

Parku Etnograficznego w Ślemieniu. 

 

Łączna długość dróg na terenie Gminy Ślemień wynosi 55 323 m z tego:  

- 8 870 m to drogi wojewódzkie, 

- 10 420 m to drogi powiatowe, 

- 36 233 m to drogi gminne,  

 

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa 

przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych: 

- wykonano remont drogi ul. Paprociowa w Lasie 200 m – 103 402,29 zł, 

- wykonano remont drogi ul. Owocowa w Lasie 145 m– 99 847,40 zł, 

- wykonano remont drogi ul. k/Palichleba 300 m – 247 507,96 zł, oraz z własnych środków ok 50 m  

– 25 992,98 zł, 

- przebudowa drogi wraz z chodnikiem nr 1413S na ul. Krakowska – ul. Żywiecka  737 m -  – 1 271 609,24 

zł, 
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Rozdział 2 DANE O ZMIANIE W STANIE MIENIA OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ 

INFORMACJI 

W 2019 r. Gmina Ślemień Decyzją Wojewody Śląskiego znak NWXV.7532.1.221.2.2015 z dnia 

23.10.2019 r. nabyła z mocy prawa z dniem 27.05.1990 r. działki drogowe położone w Lasie o łącznej 

powierzchni 19,7822 ha.  

 

Rozdział 3 BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE 

1. Budynki mieszkalne  

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina jest współwłaścicielem budynku „Ośrodka Zdrowia” położonego w 

Ślemieniu na działce nr 181/3. Do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przypisane są udziały 

we własności nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych budynku. 

2. Budynki niemieszkalne 

Gmina posiadała 1 budynek niemieszkalny tj. budynek administracyjny Urzędu Gminy, w którym część 

pomieszczeń wynajmowanych jest przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach na prowadzenie punktu 

kasowego  

i bankomatu oraz przez Orange Polska i Agencji Ubezpieczeniowej. 

3. Strażnice i hangary 

Gmina posiada strażnicę OSP wraz z garażem w Koconiu, która w 2013 roku została użyczona Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury w Ślemieniu. 

W budynku tym mieści się świetlica wiejska, zaplecze kuchenne, garaż dla samochodu bojowego, oraz 

siedziba OSP Kocoń i Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

4. Obiekty szkolne i przedszkolne 

Gmina posiada: 

- 1 obiekt szkolny: budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu, 

- 1 obiekt przedszkolny: budynek byłej fili Szkoły Podstawowej w Lasie. W budynku mieści się Oddział 

Przedszkola Publicznego w Lasie, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, siedziba KGW Las, siedziba GOK, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynki przekazane są w trwały zarząd. 
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5. Ośrodki kultury 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu. Ponadto na terenie Gminy Ślemień 

funkcjonuje Żywiecki Park Etnograficzny (skansen) – muzeum w organizacji powołany uchwałą Rady 

Gminy  Ślemień nr XXXIII.175.2013 z dnia 25.01.2013 roku. 

 

6. Ośrodki Sportu i Rekreacji 

- boisko sportowe wraz z budynkiem szatniowo – gospodarczym i szatnią sportową, plac zabaw i siłownia 

plenerowa (oddana do użytku w 2018r.) W 2012 roku  użyczono obiekt Gminnemu Ośrodkowi Kultury  

w Ślemieniu, 

- boisko sportowe w Lasie,  

- boisko sportowe z nawierzchnia sztuczną przy Szkole podstawowej w Ślemieniu,  

- park obok Ośrodka Zdrowia wraz z oświetleniem, 

- budynek wielofunkcyjny „Kuba” w Lasie oraz obiekty aktywnego wypoczynku. W budynku tym mieści 

się schronisko młodzieżowe, świetlica wiejska, sala bankietowa z zapleczem kuchennym oraz siedziba 

OSP Las, 

- budynek wielofunkcyjny w Ślemieniu. W budynku tym mieści się Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 

Przedszkole Publiczne, sala bankietowa z zapleczem kuchennym, garaż na 3 samochody bojowe OSP 

Ślemień, siedziba OSP. Budynki wielofunkcyjne w Lasie i w Ślemieniu zostały przekazane w trwały 

zarząd Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu. 

 

Rozdział 4 CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ 

 

1. Sieć sanitarna i wodociągowa  

Gmina posiada sieć sanitarną i wodociągową. W skład tej infrastruktury wchodzi m.in. ujęcie wody 

(studnia głębinowa) przy ulicy Jodłowej w Ślemieniu oraz stację uzdatniania wody przy ulicy Widokowej.  

Ponadto Gmina posiada budynek Oczyszczalni Ścieków. Sieć sanitarna i wodociągowa oraz budynek 

Oczyszczalni Ścieków są wydzierżawiane ZUK Sp. z o.o.  

 

Rozdział 5 ŚRODKI TRANSPORTOWE 

Gmina posiada następujące środki  transportu i pojazdy: 
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a) 4 samochody bojowe: OSP Las 2 (Lublin i Star), OSP Ślemień 2 (Star, Volvo – samochód 

ratowniczo-gaśniczy 4x4 zakupiony w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE  

w 2018r. ), 

b) Samochód marki Fiat Doublo Multijet (zakupiony przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

w Ślemieniu) 

 

Rozdział 6 DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW 

MAJĄTKOWYCH  

ORAZ WYKONANIA POSIADANIA 

 

1. Dochody z tytułu nieruchomości wynajmowanych: 

- pomieszczenie w budynku Ośrodka Zdrowia - średni miesięczny czynsz za wynajem pomieszczeń 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia – 1 075,30 zł. 

- lokale użytkowe mieszczące się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy: czynsz za wynajem 

lokalu na prowadzenie punktu kasowego wynosił średniomiesięcznie 1 187,33 zł, czynsz za wynajem 

lokalu pod centralę telefoniczną wynosił miesięcznie 977,78 zł, czynsz za wynajem lokalu na prowadzenie 

działalności ubezpieczeniowej 68,19 zł. 

2. Dochody z tytułu nieruchomości wydzierżawionych: 

- czynsz za grunty mienia komunalnego Gminy Ślemień wydzierżawione na obwody łowieckie oraz na 

cele rolnicze i składnice drewna wyniósł w 2019 roku 1 020,08 zł. 

- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień w 2016 roku wyniosła  

9 631,08 zł brutto (w tym netto 7 830,08 zł) 

- średniomiesięczny czynsz za dzierżawę części działki 505/1 (kwiaciarnia „Krokus”) 54,41 zł, 

- średniomiesięczny czynsz za dzierżawę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 2 000,00 zł 

- średniomiesięczny czynsz za dzierżawę sieci wodociągowej 2 000,00 zł 

3. Dochody z tytułu opłat rocznych za posiadanie prawa trwałego zarządu przez jednostki 

podległe: 

▪ Szkolne Schronisko Młodzieżowe – (zwolnione z opłaty za trwały zarząd) 

▪ Przedszkole Publiczne w Ślemieniu - (zwolnione z opłaty za trwały zarząd) 
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▪ Szkoła Podstawowa w Ślemieniu – (zwolnione z opłaty za trwały zarząd)  

4. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego: 

- użytkowanie wieczyste działki 661/5 o pow. 0,0485 ha zostało ustanowiono dla Pani Ivetta Kamińska – 

opłata roczna 578,70 zł, 

- użytkowanie wieczyste działek 665/1, 666 i 667 o łącznej pow. 0,1562 ha 276,00 zł (667-13,80 zł, 665/1 

i 666 – 262,20 zł) - stan wg ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żywcu. 

 

Rozdział 7 – INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE 

1. Ograniczone prawa rzeczowe 

W Gminie Ślemień w ogólnej wartości wierzytelności zabezpieczone hipoteką są wierzytelności o łącznej 

wartości 89 696,50 zł Wpisy hipoteczne dotyczą osób fizycznych.  

2. Wierzytelności  

Wartość wierzytelności Gminy Ślemień  z tytułu zaległości podatkowych i cywilnoprawnych według 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła  196 500,24 zł. 

 

3. Użytkowanie wieczyste 

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie 

wieczyste zajmują powierzchnię 0,2047 ha, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale 6 pkt 4 

4. Udziały w spółkach 

Gmina Ślemień posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 1 800,00 zł, a także  

21 udziałów po 1 000,00 zł każdy w BESKID Żywiec Sp. z o.o.  

Gmina Ślemień posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego. Jest to 3 400 udziałów o wartości 

nominalnej po 843,00 zł każdy w spółce o nazwie Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. 

5. Akcje 

Gmina nie posiada akcji. 

6. Posiadanie 

W Gminie nie występuje stan posiadania.  
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8     Realizacja uchwał Rady Gminy w zakresie: 

Ochrony środowiska 

Uchwała nr XVI.95.2019 Rady Gminy Ślemień z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której 

znajduje się domek 

letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 

ustalenie terminu uiszczania tej opłaty 

Uchwała nr XVII.98.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Uchwała Nr XVII.99.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Uchwały regulują kwestię opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zwiększeniem 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

 

Uchwała Nr LXVI.344.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

uprawnionymi, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2019” 

Zgodnie z uchwałą ogłoszono dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz tzw. regrantingu Podpisano 4 umowy z podmiotami 

wyłonionymi w konkursach. Na realizację określonych w konkursach przeznaczono 26 000 zł. Zadania 

realizowano do 30 listopada, a wszystkie podmioty złożyły sprawozdania zgodnie z umowami do 31 

grudnia.  

Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Ślemień z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień 

w 2019 roku 

W ramach realizacji uchwały w 2019 przekazano dwa psy do schroniska Beskid oraz udzielono 

dwukrotnej pomocy zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych. Całkowity koszt realizacji 

programu wyniósł 6500,00 zł. 
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Oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 

 

1. Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28.02.2019 r. w sprawie przystąpienia do 

realizacji zadania pn. „Jak ryba w wodzie 2019” współfinansowanego ze środków  Ministerstwa Sportu 

i Turystyki w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu 

powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” i środków własnych gminy. Uchwałą wyrażono zgodę 

na realizację projektu, polegającego na nauce pływania 37 uczniów klas II Szkoły Podstawowej w 

Ślemieniu. Wartość zadania wynosiła 13.300 zł, a wysokość dofinansowania ze środków Ministerstwa 

wynosiła 50% wartości zadania.  

2. Uchwała nr VII.40.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ślemień i określenie granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Niniejsza uchwała określiła 

plan sieci publicznych szkół podstawowych i granice obwodów publicznych szkół podstawowych w 

gminie Ślemień i zakańcza proces reformy oświaty, polegający na likwidacji gimnazjów i utworzeniu 

ośmioklasowych szkół podstawowych.  

3. Uchwała nr VII.42.2019 Rady Gminy Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów 

i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za 

ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej          i opiekuńczej. Rada Gminy 

realizując dyspozycje z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela określiła szczegółowe zasady i tryb 

przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez gminę     Ślemień.  

4. Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłaty 

za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Ślemień. 

Uchwał określa wysokość opłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, 

podczas których jest realizowane bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka. Wysokość opłaty wynosi 

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Wejście w życie uchwały 

określono na dzień       1 września 2019 r. 

5. Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie odrzucenia w 

całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału        w Jeleśni, dotyczącego 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Ślemieniu                   w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze. Rada Gminy odrzuciła stanowisko związku, który 

uważał, że nauczyciel prowadzący grupę mieszaną        w przedszkolu, w której jest grupa sześciolatków 

ma określone pensum w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nie podlega regulacji z art. 42 ust. 7 w/w 

ustawy.  

6. Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami 

obejmujących dzieci 6 – letnie i młodsze. Niniejsza uchwała określa wysokość tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkola, którzy pracują w grupach mieszanych – z 

dziećmi 6 – letnimi i młodszymi na poziomie 24 godzin. Uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą 

od 1 września 2019 r.  
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7. Uchwała nr VIII.50.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Niniejsza uchwała określa 

wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie 

gminy Ślemień w wysokości 200 zł.  

8. Uchwała nr X.66.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Rada Gminy realizując 

postanowienia art. 54 i 55 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 określiła plan nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Nadzór obejmuje kontrolę warunków i 

jakości świadczonej opieki, jej częstotliwość oraz wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego. 

9. Uchwała nr XIII.77.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany 

załącznika do uchwały nr III.15.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych                w szkołach i przedszkolach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień. Niniejsza uchwała określa miesięczną 

wysokość dodatku za wychowawstwo dla nauczyciela szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego 

w wysokości 300 zł.  

 

 mienia komunalnego 

1. Uchwała Nr XVIII.104.2019 z dnia 27 grudnia 2019r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

lokalu użytkowego o pow. 4,58 m2 mieszczącego się na parterze budynku UG w Ślemieniu przy 

ul. Krakowskiej 148 na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

 podatków i opłat lokalnych  

 

1.Uchwała Nr XVI.93.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 grudnia 2019r.  w sprawie określenia 

wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów na terenie 

Gminy Ślemień na 2020r. 

2. Uchwała  Nr XVI.94.2019  Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 grudnia  2018r. w sprawie określenia 

wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ślemień na rok 2020. 

 

bezpieczeństwa 

1.Uchwała Nr V.29.2019 Rady Gminy  w Ślemieniu  z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  problemów Alkoholowych i 

Narkomanii w Ślemieniu na rok 2019. 

2.Uchwała Nr.V.31.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Białej na dofinansowanie 

działalności Ośrodka przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. 

opieki społecznej 
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1.Uchwała Nr VI.37.2019  Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia 

programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 Gminy Ślemień. 

2.Uchwała Nr V.30.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Ślemień w zakresie dożywiania „Posiłek 

w szkole i w domu na lata 2019-2023. 

 

 projektów unijnych 

 

1.Uchwała  Nr V.28.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  28 stycznia 2019r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych 

zlokalizowanych na terenie gminy Ślemień. 

2.Uchwały Nr VIII.53.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 maja 2019r. w sprawie wyrażenia 

zgody na realizację projektu pn.”E-aktywni mieszkańcy w Gminie Ślemień” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr .III: cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa działania 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych                  

w ramach realizacji projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy woj.  śląskiego i opolskiego”. 

3.Uchwała Nr XIII.79.2019 Rady Gminy w Ślemieniu  z dnia 5 września 2019r. w sprawie 

powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającej 

jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań 

inwestycyjnych w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027. 

4.Uchwała Nr XV.87.2019  Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Ślemień z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu 

pn.”Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 

poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki 

zdrowotnej -konkurs, typ projektu 7-wdrażanie programów ukierunkowanych na eliminowanie 

zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, uwzględnieniem działań szkoleniowych. 

4.Uchwała Nr XV.88.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019r w sprawie 

wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Ślemień z wnioskiem na dofinansowanie projektu 

„Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-

Kulturalnego w Ślemieniu „ w ramach RPOWS na lata 2014-2020,poddziałanie 9.1.5.Programy 

aktywnej integracji osób grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

spraw  formalnych 

 

1.Uchwała Nr VI.33.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia 

planu pracy Rady Gminy w Ślemieniu. 

2.Uchwała Nr VI.34.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2019r. uchwalenia pracy 

stałych Komisji Rady Gminy w Ślemieniu na 2019r. 

3.Uchwała Nr IX.54.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wyrażenia 

zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. 

4.Uchwała Nr X.58.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 13 czerwca 2019 w sprawie udzielenia 

wotum zaufania Wójtowi Gminy Ślemień. 
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5.Uchwała Nr XI.67.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie 

przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy. 

6.Uchwała Nr XI.68.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie Statutu 

Gminy Ślemień. 

7.Uchwała Nr XII.71.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 sierpnia 2019r. w sprawie 

powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. 

8.Uchwała Nr XII.76.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 września 2019r. w sprawie wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu na okres kadencji 2020-2023. 

9.Uchwała Nr XIV.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019r. w sprawie 

rozpoznania ponaglenia z dnia 27 sierpnia 2019r. oraz pisma z dnia 27.8.2019r. przekazanego przez 

Wojewodę Śląskiego w Katowicach pismem z dnia 17.9.2019r. 

10.Uchwała Nr XVI.92.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Las. 
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9   Inwestycje gminne 

   

Gmina Ślemień stoi przed wieloma wyzwaniami. 

Podnoszenie komfortu życia mieszkańców wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę techniczną i 

społeczną. Aby przyśpieszyć realizację zaplanowanych zadań (inwestycji/ przebudowy/remontów) 

staramy się pozyskiwać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

 

INWESTYCJE DROGOWE 

 

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Paprociowa w Lasie od km 0+000 do km 0+200 

W ramach zadania wykonano: 

- podbudowę z kruszyw łamanych 

- zamontowano korytka ściekowe betonowe  

- oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową 

 

Wartość wykonanych robót: 101 557,29 zł 

 

2. Przebudowa drogi gminnej ul .Owocowa w Lasie w km od 0+000 do km 0+145 

W ramach zadania wykonano: 

- podbudowę z kruszyw łamanych 

- zamontowano korytka ściekowe betonowe  

- oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową 

Wartość wykonanych robót: 98 002,40 zł 

 

3. Przebudowa drogi gminnej „k/Palichleb” w Koconiu od km 0+050 do km 0+350 

W ramach zadania wykonano: 

- podbudowę z kruszyw łamanych 

- zamontowano korytka ściekowe betonowe  

- oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową 

- zamontowano płyty ażurowe 

Wartość wykonanych robót: 243 857,96 zł 
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4. Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413 S-ul. Krakowska i Żywiecka w 

km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień 

W ramach zadania wykonano: 

 - nawierzchnię odcinka drogi powiatowej  nr 1413 S w Ślemieniu 

- wybudowano chodnik dla pieszych oraz kanalizacje  deszczową w ciągu drogi powiatowej 

 1413 S 

Wartość całkowita zadania : 1 271 609,25 zł 
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10     Oświata i wychowanie 

1. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w gminie  

W Gminie Ślemień w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 

- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu 

wraz z oddziałami dotychczasowego gimnazjum; 

- Przedszkole Publiczne w Ślemieniu 

wraz z oddziałem Przedszkola Publicznego w Lasie; 

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu  

wraz z Filią Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie. 

 

2. Dane dotyczące uczniów 

Na terenie Gminy Ślemień wszystkie dzieci realizują obowiązek szkolny. 

Liczebność w klasach oraz poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco: 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu wg stanu na dzień 31.03.2019 r. 

Klasa Ilość uczniów Razem 

I a 13 

28 

I b 15 

II a 18 

41 

II b 23 

III  16 16 

IV a 15 

36 

IV b 21 
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V a 24 

58 V b 20 

V c 14 

VI a 16 

35 

VI b 19 

VII a 10 

25 

VII b 15 

VIII a 18 

36 

VIII b 18 

Razem 275 uczniów w 16 oddziałach 

 

Klasy dotychczasowego gimnazjum w Ślemieniu wg stanu na dzień 31.03.2019 r. 

Klasa Ilość uczniów Razem 

III a 19 

35 

III b 16 

Razem 35 uczniów w 2 oddziałach 

 

Przedszkole Publiczne w Ślemieni wg stanu na dzień 31.03.2019 r. 

Klasa „0” 37  przedszkolaków, klasa poniżej „0” 94  przedszkolaków.  

Razem 131 przedszkolaków w 6 oddziałach  

w tym oddział Przedszkolny w Lasie wg stanu na dzień 31.03.2019 r. 

Klasa „0” 4 przedszkolaków, klasa poniżej „0” 20 przedszkolaków  w jednym oddziale  mieszanym. 

Razem 24 przedszkolaków 

W roku szkolnym 2018/2019 39 przedszkolaków korzystało z przedszkola w wymiarze pięciu godzin 

dziennie, tj. w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  nie ponosząc z 

tego tytułu żadnych płatności. Natomiast 92 przedszkolaków korzystało                       z przedszkola 

powyższej pięciu godzin dziennie, ponosząc opłaty z tytułu obecności na zajęciach dodatkowych poza 
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podstawą programową, lub nie ponosząc opłaty w przypadku sześciolatków. Opłata za świadczenia w 

czasie przekraczającym wymiar pięciu godzin wynosi 1 zł za godzinę.                       Od 1 stycznia 2017 r. 

na każde dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne przyznawana jest 

subwencja oświatowa z budżetu państwa. W związku                           z powyższym za pobyt  w przedszkolu 

sześciolatka powyżej pięciu godzin nie pobiera się żadnej opłaty od rodziców/opiekunów prawnych.  

 

3. Dowóz uczniów do szkół 

Funkcjonowanie obecnej sieci szkół wymaga zorganizowania systemu dowozu uczniów do szkół. 

Transport oraz opieka nad uczniami do przedszkola (pięcio- i sześciolatki), szkoły podstawowej i 

dotychczasowych klas gimnazjum, a także do placówek oświatowych w Żywcu i Łodygowicach w 

przypadku uczniów niepełnosprawnych, zorganizowany jest na koszt gminy i dokonywany jest autobusem 

szkolnym oraz busem przystosowanym do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Koszt dowozu uczniów 

w roku szkolnym 2018/2019 przedstawia się następująco: 

Autobus szkolny – 137.755,51 zł 

Bus – 94.387,88 zł  

Razem w roku szkolnym 2018/2019 –  232 143,39 zł. 

Zadanie dowozu uczniów do placówek oświatowych realizuje gminna spółka Zakład Usług Komunalnych 

w Ślemieniu. 

Liczba dzieci dowożonych w roku szkolnym 2018/2019: 

1. Przedszkole (dzieci pięcio - i sześcio - letnie) : 19 przedszkolaków.  

2. Szkoła podstawowa: 189 na 310 uczniów, tj. 60,97 %. 

3. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności dowożone do Żywca i Łodygowic:         7 

uczniów. 

 

4. Stan zatrudnienia w szkole i przedszkolu wg stanu na dzień 31.03.2019 r. 

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą role odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli. Dobór kadry 

pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektora placówki. W każdej placówce oświatowej, w 

zależności od liczby oddziałów oraz potrzeb zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni. Stan zatrudnienia 

w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle 

związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin, wynikająca z podziału 
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na grupy oraz określoną w rozporządzeniu MEN liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i 

poziomów nauczania. Liczba zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 

2018/2019 przedstawia tabela poniżej: 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu 

33 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: 1 stażysta,                                    4  

kontraktowych,  4 mianowanych i 24 dyplomowanych. 

11 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym: 1 stażysta,                                   3 

kontraktowych, 4 mianowanych i 3 dyplomowanych o łącznym wymiarze 5,42 etatu. 

 

 

Przedszkole Publiczne w Ślemieniu 

11 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: 4 kontraktowych,                    4 

mianowany i 3 dyplomowanych. 

3 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym: 2 kontraktowych                      i 

1 dyplomowany o łącznym wymiarze etatu 1,05. 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ślemieniu  

nie zatrudnia pracowników pedagogicznych. 

Nazwa szkoły Liczba stosunków pracy nauczycieli 

Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Szkoła 

Podstawowa   im. 

ks. Jana 

Twardowskiego w 

Ślemieniu 

 

pełnozatrudniony 

1 4 4 24 

niepełnozatrudniony 1 3 4 3 

Przedszkole pełnozatrudniony 0 4 4 3 
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w Ślemieniu niepełnozatrudniony 0 2 0 1 

 

W zależności od wielkości placówki, liczby pomieszczeń, realizowanych zadań, itp. w każdej placówce 

oświatowej pracują pracownicy administracji i obsługi. Dla szkoły podstawowej,              przedszkola, 

szkolnego schroniska młodzieżowego ich liczba w roku szkolnym 2018/2019 przedstawia się następująco: 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu 

8,87 etatów pracowników niepedagogicznych (pracownicy administracyjni i obsługa). 

Przedszkole Publiczne w Ślemieniu 

6,5 etatu pracowników niepedagogicznych (pracownicy administracyjni i obsługa). 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu 

8,25 etatu pracowników niepedagogicznych (pracownicy administracyjni i obsługa). 

 

5. Informacja na temat awansu zawodowego nauczycieli 

W obecnym stanie prawnym każdy z nauczycieli posiada odpowiedni stopień awansu zawodowego, który 

związany jest z jego wykształceniem, stażem pracy, doświadczeniem zawodowym i osiągnięciami 

potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu zawodowego. 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu 

W trakcie roku szkolnego 2018/2019 jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego,  

dwóch nauczycieli zakończyło staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, jeden nauczyciel uzyskał 

stopień nauczyciela mianowanego. Pozostałe staż – trzech nauczycieli są w trakcie trwania stażu. 

Przedszkole Publiczne 

W trakcie roku szkolnego 2018/2019 jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, a 

czterech nauczycieli jest w trakcie trwania stażu. 

  

6. Nauczanie indywidualne 

Nauczanie indywidualne organizowane jest przez dyrektora szkoły na podstawie rozporządzenia MEN w 

sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży i dotyczy tych 

uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły lub też mogą, ale w bardzo 
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ograniczonym wymiarze. Decyzja podejmowana jest przez dyrektora placówki po uzyskaniu orzeczenia   

o potrzebie nauczania indywidualnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nie realizowano indywidualnego nauczania. 

Natomiast jeden uczeń oddziału dotychczasowego gimnazjum przez cały rok szkolny uczestniczył w 

zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, których łączny koszt wyniósł 35 289,11 zł.  

 

7. Świetlica szkolna 

Oprócz funkcji dydaktycznej szkoła pełni także funkcję opiekuńczą w stosunku do uczniów korzystających 

ze świetlicy szkolnej. Podczas oczekiwania na odwozy uczniowie odrabiają lekcje i uczestniczą w 

dodatkowych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli. W roku szkolnym 2018/2019 do świetlicy 

szkolnej uczęszczało 189 uczniów Szkoły Podstawowej.  

 

8. Dożywianie uczniów 

W Szkole Podstawowej w Ślemieniu i Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu funkcjonuje dożywianie 

uczniów w formie obiadów przygotowywanych i dowożonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w 

Ślemieniu. Z obiadów korzysta w: 

- Szkole Podstawowej: 212 uczniów na 310 uczniów, tj. 68,39 %. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu zrefundował posiłki dla 11 uczniów. 

- Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu 131 przedszkolaków, w tym: ze śniadania – 129 dzieci, z obiadu 

– 127 dzieci. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu zrefundował obiady dla 4 dzieci.  

 

9. Stypendia socjalne i naukowe 

W roku szkolnym 2018/2019 stypendium naukowe za wyniki w nauce (średnia ocen od 5,0                i 

wzorowe zachowanie) otrzymało 41 uczniów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu. Kwota na ten cel w 

wysokości  6.350,00 zł została przeznaczona z budżetu Gminy Ślemień. 

Uczniowie rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej (514 zł na jednego 

członka rodziny) otrzymali także stypendia socjalne w formie pomocy finansowej na częściowe pokrycie 

kosztów zakupu podręczników i pomocy szkolnych. W roku szkolnym 2018/2019 28 uczniów z terenu 
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Gminy Ślemień uzyskało stypendium socjalne. Na ten cel przeznaczono łączną kwotę 35.115,78 zł (w tym 

wkład własny 20% - 7.023,16 zł oraz 80% dotacja –28.092,62 zł). 

 

10.Etaty wsparcia 

Działalność edukacyjna i wychowawczo – opiekuńcza placówek oświatowych wspierana jest 

dodatkowymi godzinami, które można podzielić na następujące kategorie: 

- opieka świetlicowa 

- praca biblioteki szkolnej 

- praca pedagoga szkolnego 

- praca logopedy 

- dodatkowe zajęcia i czynności wspomagające naukę i rozwój uczniów, np. dydaktyczno – wyrównawcze, 

techniki pisania i czytania, rozwijające umiejętności szkolne, przygotowujące do egzaminów 

zewnętrznych 

- zajęcia sportowo – rekreacyjne (UKS Dynamic) 

- konsultacje nauczycieli z danego przedmiotu z uczniami 

- zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W/w zajęcia realizowane są na podstawie: 

- art. 42 ustawy Karta Nauczyciela 

- decyzji dyrektora szkoły o wykorzystaniu tzw. godzin do dyspozycji dyrektora, określonych przez MEN 

w rozporządzeniu o planach nauczania dla poszczególnych poziomów nauczania. 

 

11.  Dotacja podręcznikowa 

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach dotacji podręcznikowej zakupiono  podręczniki,  materiały 

edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej: 

- dla 28 uczniów klasy I szkoły podstawowej, 
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- dla 41 uczniów klasy II szkoły podstawowej, 

- dla 16 uczniów klasy III szkoły podstawowej, 

- dla 36 uczniów klasy IV szkoły podstawowej, 

- dla 58 uczniów klasy V szkoły podstawowej, 

- dla 35 uczniów klasy VI szkoły podstawowej, 

- dla 25 uczniów klasy VII szkoły podstawowej,  

- dla 36 uczniów klasy VIII szkoły podstawowej,  

- dla 35 uczniów klasy III gimnazjum. 

Łączna wysokość dotacji podręcznikowej wykorzystanej przez gminę Ślemień to 34 359,49 zł.  

 

13. Dotacja przedszkolna 

Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację celową przedszkolną  na dzieci w wieku od 2,5 do    5 lat, a 

od 1 stycznia 2017 r. sześciolatki oraz dzieci starsze realizujące roczne przygotowanie przedszkolne 

zostały objęte subwencją oświatową.  

 

14. Finansowanie oświaty 

Poniższe tabele przedstawiają informacje o wysokości subwencji oświatowej, dotacji 

przedszkolnej i kosztach związanych z realizacją zadań oświatowych. 



Raport o stanie Gminy Ślemień za 2019 rok 

 

 

 

40 
 

  

Rozdział 

klasyfikacji 

budżetowej 

Wydatki 

ogółem 
W tym wydatki na : 

Dochody 

ogółem 

Subwencja 

Oświatowa 
Dotacja 

Różnica:                       

( Subwencja 

oświatowa + 

Dotacja 

+Dochody) - 

Wydatki 

ogółem 
Inwestycje                 

i wydatki 

inwestycyjne 

Zakup usług 

remontowych 

ROK 2018 - plan na dzień 30.09.2018 

OGÓŁEM: 6 027 642,34 13 500,00 83 324,00 440 538,00 3 419 073,00 158 464,34 -2 009 567,00 

Szkoła Podstawowa 

80101, 80110, 

80146, 80150, 

80152, 80153 3 640 525,34 0,00 50 256,00 9 556,00 2 967 796,00 26 582,34 - 636 591,00 

Przedszkole 
 

80104, 80146, 

80149 1 348 755,00  0,00 28 068,00 26 662,00 305 688,00 131 882,00 -884 523,00 

Stołówka szkolna i 

przedszkolna 80195 602 494,00 13 500,00 2 000,00 275 720,00     - 326 774,00 

Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe 85417 196 285,00 0,00 3 000,00 128 600,00 145 589,00   77 904,00 
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Dowożenie uczniów do 

szkół i dowóz dzieci 

niepełnosprawnych 80113 239 583,00         0,00 - 239 583,00 
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15. Wyniki nadzoru pedagogicznego 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu 

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego realizowano 

przyjęty plan nadzoru wg rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym - przeprowadzono 

ewaluację wewnętrzną w jednym wybranym obszarze, kontrolę oraz wspomagano nauczycieli                   

w realizacji działań wychowawczych, opiekuńczych oraz w zakresie metodycznym. Wnioski          

z nadzoru zostały przekazane Radzie Pedagogicznej w sierpniu 2019 r. Przeprowadzono                  

26 obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli oraz organizacji wycieczek 

pozaszkolnych, dokonano dwóch ocen pracy nauczycieli. 

Przedszkole Publiczne w Ślemieniu 

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego realizowano 

przyjęty plan nadzoru pedagogicznego, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 

14.09.2018 r. W ramach nadzoru, działający zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, zgodnie                      

z harmonogramem przeprowadził ewaluację wewnętrzną, zakończoną raportem. W ciągu roku 

szkolnego przeprowadzano kontrole dotyczące: organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, frekwencji dzieci, badanie realizacji podstawy programowej, zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków podczas organizowania i prowadzenia zajęć, oraz 

współpracy z pedagogiem, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Oprócz ewaluacji                      

i kontroli, wspomagano również nauczycieli w realizacji działań wychowawczych, 

opiekuńczych i dydaktycznych. Przeprowadzono 13 hospitacji zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli, dokonano jednej oceny pracy nauczycieli. Wnioski z nadzoru zostały omówione i 

przekazane Radzie Pedagogicznej.   

 

16. Wyniki sprawdzianów i egzaminów 

Informacje o wynikach egzaminu w klasie III dotychczasowego gimnazjum w Ślemieniu w 

roku szkolnym 2018/2019 przedstawiają się następująco: 
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Czerwiec 2019 

Egzamin gimnazjalny 2019 

Porównanie wyników 

uzyskanych przez uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych 

z wynikami kraju, województwa i powiatu 

 Język 

polski 

Historia Matematyka Przyroda Język ang. 

podst. 

Język ang. 

rozsz. 

Język 

niemiecki 

Kraj 63,00% 59,00% 43,00% 49,00% 68,00% 53,00% 51,00% 

Województwo 63,39% 58,32% 41,30% 48,58% 69,19% 52,94% 51,53% 

Powiat 64,82% 58,79% 41,55% 47,65% 65,04% 49,57% 47,45% 

Szkoła 74,55% 63,66% 56,35% 59,90% 68,33% 50,45% 56,25% 

Klasa A 77,80% 64,97% 58,98% 61,47% 72,22% 50,00%  

Klasa B 70,70% 62,11% 53,23% 58,04% 63,67% 51,00%  

 

 

Egzamin ósmoklasisty 2019 

Porównanie wyników 

uzyskanych przez uczniów klas VIII szkoły podstawowej 

z wynikami kraju, województwa i powiatu 

 

 Język polski Matematyka Język  ang. podst. 

Kraj 63,00% 45,00% 59,00% 

Województwo 64,12% 44,74% 60,23% 

Powiat 66,27% 43,09% 54,04% 

Szkoła 66,83% 45,31% 50,78% 

Klasa A 63,33% 39,61% 50,72% 

Klasa B 70,33% 51,00% 50,83% 

 

 

17. Uwagi o działalności Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu 

• klasa Va zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Wyreżyseruj swoje życie. 

Bezpiecznie!” organizowanym przez Fundusz Sprawiedliwości, z którego szkoła 
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otrzymała kamizelki odblaskowe dla wszystkich uczniów. W nagrodę uczniowie 

wyjechali w dniu 28 czerwca 2019 r. na wycieczkę do Warszawy. Koszty przejazdu 

pokrył Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 2 500,00 zł; 

• zakończono realizację projektu Erasmus + „My smart school” wraz z uczniami szkół             

w Macedonii, Portugalii, Włoch i Turcji. Projekt o wartości 24 000 Euro został w całości 

finansowany przez Komisję Europejską. Na podziękowanie zasługują rodzice, którzy 

użyczyli gościny w swoich domach uczniom z zagranicy, 16 uczniów wzięło udział               

w spotkaniach partnerów w Macedonii, Portugalii i Włoszech; 

• uczniowie szkoły poprzez liczne działania uczcili 100 - rocznice odzyskania przez 

Polskę Niepodległości: zasadzenie dębu, wmurowanie pamiątkowej tablicy, Bieg 

Niepodległości, wydanie okolicznościowego kalendarza, konkursy plastyczne, 

literackie; 

• biblioteka szkolna pozyskała kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek 

i lektur do biblioteki szkolnej oraz nagród dla uczniów. Środki pozyskano z fundacji 

LOTTO; 

• Szkoła wraz z 4 innymi szkołami województwa śląskiego brała udział w projekcie 

„Austria Land czyli wędrówka po landach Austrii”, mającym na celu rozwijanie 

zainteresowań językiem niemieckim. Projekt objął swoim patronatem Konsul 

Generalny Republiki Austrii w Polsce; 

• w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 

2017-2019 –„Aktywna tablica” przy wsparciu Wójta Gminy Ślemień wydatkowano 

kwotę 14 000 zł na zakup dwóch tablic interaktywnych wspomagających nauczanie 

przedmiotów; 

• na ukończeniu są prace związane z podłączeniem budynku szkoły do OSE 

(Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) - jest to program publicznej sieci 

telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego 

Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z 

Ministerstwem Edukacji Narodowej. Szkoła w najbliższym czasie uzyska dostęp do 

szerokopasmowego Internetu, co sprzyjać będzie podnoszeniu poziomu kompetencji 
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cyfrowych uczniów i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego oraz 

wspomagania procesu kształcenia w szkole; 

• uczniowie Szkoły Podstawowej zajęli wysokie lokaty oraz wyróżnienia w wielu 

konkursach ( plastycznych, sportowych, wiedzy ) na szczeblu powiatu, województwa, 

kraju, a także międzynarodowych; 

• szkoła zakończyła realizację projektu  dofinansowanego z Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 

cyfrowej”. W ramach projektu pod tytułem „Eksperci programowania w podregionie 

bielskim” nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej  realizowali szkolenia w zakresie 

aktywizacji cyfrowej oraz prowadzili nieodpłatnie dodatkowe zajęcia edukacyjne przy 

wykorzystaniu pozyskanych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. Szkoła 

pozyskała 6 sztuk tabletów do użytku szkolnego; 

• w związku ze zmianami w systemie edukacji nauczyciele Szkoły Podstawowej, poza 

szkoleniami wewnętrznymi podejmują szereg innych pozaszkolnych form doskonalenia 

i dokształcania; 

• Szkoła Podstawowa uczestniczyła w akcji „ Mleko dla każdego ucznia”- finansowanej 

przez Agencję Rynku Rolnego - wszyscy uczniowie klas I - V szkoły podstawowej 

otrzymywali bezpłatnie mleko w kartonie; 

• Szkoła uczestniczyła w akcji "Owoce w szkole" finansowanej przez Agencję Rynku 

Rolnego - uczniowie klas I-V szkoły podstawowej otrzymywali: owoce, warzywa, soki; 

• uczniowie w ramach zbiórki surowców wtórnych i działań ekologicznych zebrali: 212 

kg zużytych baterii, 540 kg opakowań z tworzyw sztucznych  ( plastik ), 810 kg tektury 

i papieru; 

• w szkole prowadzone są – podobnie jak w latach poprzednich – dodatkowe zajęcia 

ze wszystkich przedmiotów, mające na celu pomoc uczniom słabszym oraz 

przygotowanie uczniów uzdolnionych do udziału w konkursach przedmiotowych. 

Zajęcia prowadzą wszyscy nauczyciele; 

• Uczniowski Klub Sportowy „Dynamic” działający przy Gimnazjum pozyskał kwotę     

3 500 zł z funduszu Gminy Ślemień na realizację zadania publicznego z zakresu 
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upowszechniania kultury fizycznej i sportu na działania statutowe w zakresie rozwijania 

zainteresowań piłka siatkową oraz zakup sprzętu sportowego; 

• 37 uczniów klas II Szkoły Podstawowej w Ślemieniu realizowało program nauki 

pływania „Umiem pływać”, finansowany w połowie przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki, a w połowie przez Gminę Ślemień. Zrealizowano 20 godzin zajęć nauki 

pływania, którą prowadzili wykwalifikowani instruktorzy nauki pływania. Podczas 10 

wyjazdów na basen do Suchej Beskidzkiej opiekę nad uczniami w formie wolontariatu 

sprawowali nauczyciele Szkoły Podstawowej; 

• w lutym 2019 szkoła we współpracy z Radą Rodziców zorganizowała XII Szkolną 

Zabawę Karnawałową dla rodziców, z której dochód w wysokości 18 191,40 zł został 

wpłacony na konto Rady Rodziców i będzie wydatkowany wg potrzeb uczniów szkoły; 

• w marcu br. przeprowadzono zbiórkę funduszy dla Pawła Kobyłeckiego w Parafii 

Gilowice; zebrano 6 144,05 zł – środki wpłacono na konto bankowe rodziców ucznia; 

• uczniowie i rodzice bardzo angażowali się w pomoc innym osobom i zwierzętom: dla 

Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim zebrano 

i przekazano pościel oraz ręczniki, a do Schroniska dla Zwierząt w Żywcu przekazano 

karmę i koce. Do oddziału PCK w Żywcu uczniowie zebrali i przekazali także zabawki; 

• szkoła zakupiła stroje ( do wykorzystania na uroczystościach szkolnych, akademiach 

z okazji świąt państwowych i religijnych ) za kwotę 2 030,00 zł pozyskaną ze sprzedaży 

okolicznościowych  kalendarzy wydanych na 100-lecie odzyskania niepodległości; 

• W zakresie administracyjnym; 

a) w czasie wakacji, w terminie od 2 do 15 lipca br. w budynku szkoły przebywała na 

wypoczynku wakacyjnym grupa 39 uczniów z Kwilcza, podobnie grupa 40 uczniów 

naszej szkoły wyjechała na dwutygodniową kolonię do Kwilcza; 

b) w lutym 2019 w budynku szkoły wykonano generalny remont trzech sal lekcyjnych 

na III piętrze budynku szkoły podstawowej (wydatkowano kwotę 25 454,00 zł ); 

c) ze środków Rady Rodziców i Gminy Ślemień zakupiono nowe szafki skrytkowe 

korytarzowe dla uczniów klas IV – VI; 

d) w pomieszczeniu pozostałym po klasach gimnazjalnych zamontowano kraty 

(w drzwiach i oknach) z przeznaczeniem na archiwum szkolne – kwota 2 460,00 zł; 
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e) zakupiono ze środków programu Erasmus+ i budżetu szkoły meble do sali nr 12 

– kwota 5 500,00 zł; 

f)  wykonano generalny remont 2 sal lekcyjnych (nr 27 i nr 18) malowanie ścian, 

wymiana podłogi w jednej sali, wymiana lamp – kwota 15 180,00 zł; 

g) ze środków pozyskanych z ubezpieczenia mienia po zalaniu pomieszczenia 

księgowości dokonano remontu ścian, remontu podłóg w sekretariacie szkoły, gabinecie 

dyrektora i w księgowości - kwota  4 570,00 zł; 

h) własnymi środkami odnowiono ściany w pokoju nauczycielskim oraz łazienkach 

byłego gimnazjum, oraz w bibliotece szkolnej; 

i) rozpoczęto procedurę wprowadzenia od września br. e-dziennika wraz ze zmianą 

grafiki strony internetowej szkoły oraz rozbudową sieci wi-fi – kwota ok. 6 500,00 zł. 

Wszystkie informacje z bieżącej działalności Szkoły Podstawowej są na bieżąco umieszczane 

na stronie internetowej szkoły: www.zsslemien.edu.pl 

 

 

18. Uwagi o działalności Przedszkola Publicznego w Ślemieniu 

W Przedszkolu prowadzone są podobnie jak w ubiegłych latach: 

- zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia te skierowane są do dzieci 

mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opnie o wczesnym wspomaganiu, jak 

również do dzieci, które po wstępnej diagnozie prowadzonej na początku każdego roku 

szkolnego, wymagają dodatkowej pracy ze specjalistami, w celu zniwelowania braków                         

i wyrównania szans edukacyjnych. Są to zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym oraz 

terapeutą; 

- zajęcia z języka angielskiego: 

dzieci 3, 4 letnie – cztery razy w tygodniu po 15 minut, 

dzieci 5,6 letnie cztery razy w tygodniu po 30 minut; 

- zajęcia taneczne dla dzieci 5- i 6-letnich raz w tygodniu. 

Przedszkole w roku szkolnym 2018/2019 brało udział w: 

- przygotowaniu stołu wielkanocnego na VIII Przegląd stołów wielkanocnych; 

- przygotowanie ozdób świątecznych i choinkowych na kiermasz bożonarodzeniowy; 

- przybieraniu choinki na rynku w Ślemieniu; 

http://www.zsslemien.edu.pl/
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- przygotowanie programu artystycznego na obchody Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku 

Kultury „Jemioła” w Ślemieniu. 

Przedszkole, jak co roku przygotowało kiermasz wielkanocny skierowany głównie do rodziców 

dzieci Przedszkola, jak również dla naszego środowiska. Przygotowano stoliki i palmy 

wielkanocne. Dochód z kiermaszu był przeznaczony na zakup materiałów na stroje dla 

przedszkolaków, jak również na organizację uroczystości przedszkolnych: dzień Babci, Dzień 

Dziadka, Dzień Mamy. 

Jak co roku wypożyczono stroje (zwłaszcza regionalne) na występy dzieci, uświetniające 

również uroczystości kościelne i gminne. W mijającym roku szkolnym dzieci z Przedszkola w 

Ślemieniu reprezentowały naszą gminę w przeglądach i konkursach organizowanych przez 

MCK w Żywcu: „Moja Pasja” oraz „Piosenka Mojej Mamy”. Przedszkolaki brały udział w 

„Konkursie Kolęd i Pastorałek” organizowanym przez GOK „Jemioła” w Ślemieniu jak 

również w przeglądzie Pieśni Maryjnych na Jasnej Górce w Ślemieniu. Przedszkole brało 

udział w zajęciach edukacyjnych „Klub zdrowego przedszkolaka”, organizowanych przez 

Inspektorat Sanitarny w Żywcu                  w ramach wojewódzkiego programu „Żywienie na 

wagę zdrowia” promującego zdrowy styl życia. 

Wszystkie pozostałe informacje z bieżącej działalności Przedszkola w roku szkolnym 

2018/2019 są umieszczone na stronie internetowej przedszkola: www.ppslemien.szkolna 

 

19. Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu. 

WYKAZ UDZIELONYCH NOCLEGÓW  

Rok szkolny: 2018/2019, tj. od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 

 

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ŚLEMIENIU  

64 MIEJSCA / 10 POKOI 

 

MIESIĄC LICZBA OSÓB LICZBA NOCLEGÓW 

09.2018 130 216 

10.2018 53 78 

11.2018 45 / m.in.ZZPS 56 

12.2018 31 92 

01.2019 56 / m.in SWMT 201 

02.2019 172 / m.in Uśmiech 782 

http://www.ppslemien.szkolna/
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03.2019 53 / m. in Grupa  Gaudemus 85 

04.2019 52 100 

05.2019 134 / m.in Rajd Rzeszowski 282 

06.2019 79 180 

07.2019 167 / m. in Kolonia , Grupa 

Izydorki 

307 

08.2019 240 / m.in 2 Obozy 

piłkarskie, oraz Kolonia z 

Imperium Sportu 

560 

ŁĄCZNIE: 1212 2939 

 

 

FILIA W LASIE 

 

MIESIĄC LICZBA OSÓB LICZBA NOCLEGÓW 

09.2018 30 60 

10.2018 12 12 

11.2018 28 70 

12.2018 45 57 

01.2019 2 4 

02.2019 13 17 

03.2019 22 31 

04.2019 19 32 

05.2019 18 50 

06.2019 68 102 

07.2019 37 175 

08.2019 120 / m.in. Męskie Granie 204 

ŁĄCZNIE: 414 814 

 

W Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie nocujący w większości to pracownicy 

firm, osoby indywidualne, uczestnicy imprez okolicznościowych organizowanych przez 

Schronisko, oraz klienci z okolicznych lokali i turyści zorganizowani i indywidualni.  

W roku szkolnym 2018/2019 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu gościło kilka  

grup zorganizowanych dzieci i młodzieży z różnych miejscowości w Polsce.   

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu nocowało 

1626 osób, czyli o 235 osób więcej w stosunku do analogowego okresu poprzedniego roku. 

Łączna liczba udzielonych noclegów razem z filią w Lasie to 3753  noclegów.  Statystycznie 

można zauważyć wzrost przyjazdów nowych osób. 
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Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe Wójt Gminy jest obowiązany przedstawić 

Radzie Gminy informację na temat stanu realizacji zadań oświatowych w placówkach 

oświatowych w terminie do końca października za poprzedni rok szkolny. Materiał dotyczy 

trzech placówek oświatowych: Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, Szkoły Podstawowej w 

Ślemieniu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu. Informacja została 

opracowana we współpracy z dyrekcją placówek oświatowych i służbami finansowymi. W 

opracowanym materiale są ujęte dane za okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r., 

czyli rok szkolny 2018/2019. Przedstawiona radnym informacja zawiera dane na temat liczby 

uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych, liczby uczniów dowożonych i 

korzystających z dożywiania, czy świetlicy. Informacja oświatowa zawiera dane na temat 

struktury zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Informacja 

oświatowa zawiera również informacje na temat ilości i wysokości udzielonych stypendium 

socjalnego i naukowego oraz na temat realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”, a 

także udzielonej dotacji podręcznikowej. Na szczególną uwagę zasługują wysokie wyniki 

sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w gimnazjum. Wynik 

poszczególnych bloków egzaminu gimnazjalnego jest wyższy w porównaniu ze średnim 

wynikiem w powiecie i województwie. 
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11     Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Na realizację zadań publicznych w 2019 r. Gmina Ślemień przeznaczyła łączną kwotę 26 000 

zł. Środki rozdysponowano na podstawie konkursu ofert w zakresie sportu (24 500 zł) oraz 

drugiego konkursu w ramach tzw. regrantingu (1 500 zł). 

 

a. Konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

 

Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu został 

ogłoszony w zarządzeniu Nr SG.0050.9.2019 z dnia 07.02.2019 r. Ogłoszenie zostało 

zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.slemien.pl , na stronie BIP Urzędu oraz na 

tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Łącznie na wsparcie przedmiotowych zadań Gmina 

przeznaczyła 24 500 zł. W wymaganym terminie (tj. do 01 marzec 2019 r.) złożono 3 oferty. 

Komisja konkursowa w dniu 04 marca 2019 r. dokonała analizy złożonych ofert  i przedstawiła 

swoje stanowisko odnośnie proponowanych kwot dotacji Wójtowi Gminy Ślemień. Wójt po 

przeanalizowaniu stanowiska Komisji dokonał ostatecznego wyboru ofert oraz określił kwoty 

przekazanej dotacji: 

 

Lp. Nazwa organizacji 
Tytuł zadania 

publicznego 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. LKS „Smrek” ul. Sportowa 4, 

Ślemień 

Organizowanie zajęć i 

rozgrywek piłki nożnej 

17 000 zł 

2. Uczniowski Klub Sportowy 

„DYNAMIC Ślemień” 34-323 

Ślemień, ul. Szkolna 1  

Prowadzenie Drużyny 

Piłki Ręcznej Dziewcząt 

3 500 zł 

3.  Klub Sportowo-Rekreacyjny 

„Dragon” ul. Zielona 7, 

Żywiec 

Szkolenie sportowe dzieci 

i młodzieży w ju-jitsu i 

karate  

3 000 zł 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń, 

zamieszczone na stronie www.slemien.pl oraz na stronie BIP. Ponadto wszystkie trzy 

organizacje otrzymały zawiadomienie o wynikach postępowania konkursowego (wysłane           

w dniu 05.03.2019 r.). Umowy podpisano w okresie od 19.03.2019 r. do 20.03.2019 r. 

 

b. drugi konkurs ofert – regranting 

 

 

Drugi otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

został ogłoszony w zarządzeniu Nr SG.0050.47.2019 z dnia 14.05.2019 r. Ogłoszenie zostało 

zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.slemien.pl , na stronie BIP Urzędu oraz na 
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tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Łącznie na wsparcie przedmiotowych zadań Gmina 

przeznaczyła 1 500 zł. W wymaganym terminie (tj. do 07 czerwiec 2019 r.) złożono 1 ofertę. 

Komisja konkursowa w dniu 11 czerwca 2019 r. dokonała analizy złożonej oferty                               

i przedstawiła swoje stanowisko odnośnie proponowanej kwoty dotacji Wójtowi Gminy 

Ślemień. Wójt po przeanalizowaniu stanowiska Komisji dokonał ostatecznego wyboru ofert 

oraz określił kwoty przekazanej dotacji: 1500 zł dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju dla zadania 

pod nazwą Działaj Lokalnie XI. Umowę podpisano 12.06.2019 r. 

 

 

 

W dniu 30.01.2018 r. Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Kuźnia Sztuki” złożyła 

do Urzędu Gminy Ślemień ofertę na realizację zadania pn. „Moja Gmina – Ślemień”. Oferta 

została złożona w trybie „małych grantów”, dlatego zgodnie  art. 19a ust. 3 i ust. 4 ustawy             

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została w dniu 01.02.2018 r. zamieszczona 

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu, na stronie internetowej Urzędu 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnych uwag 

do oferty.  

Oferta została przygotowana zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego           

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr 

XLVII.256.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 listopada 2017 r. Umowa o wsparcie realizacji 

zadania publicznego została podpisana 12.02.2018 r. 
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12     Opieka Społeczna  

I. WPROWADZENIE 

Na podstawie  art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) „Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa radzie 

gminy  sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.” 

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis najważniejszych działań podejmowanych przez Ośrodek 

w 2019 roku oraz informacje pozwalające określić najważniejsze zadania do wykonania w 2020 

roku. 

 

II. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA 

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie: 

1) pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Ośrodek  wykonuje zadania w gminie z uwzględnieniem podziału na następujący typ 

zadań: 

a) zadania własne gminy, 

b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; 

2) świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych. Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na podstawie zarządzenia Wójta 

Gminy Ślemień w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka do prowadzenia 

postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych 

sprawach decyzji; 

3) ustawy z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

4) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. 

U           z 2014 r. poz. 567)  

5) przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.                        

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

6) wsparcia rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej . 

7) dodatków mieszkaniowych, które są realizowane jako zadanie własne gminy zgodnie z 

ustawą   z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

8) dodatków  energetycznych – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

9) Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- ustawa o systemie oświaty z 

dnia  7 września 1991 r.  

10) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  

11) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U z 

2016 poz.195) 

12) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 

13) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

14) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 

15) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
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16) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start” 

17) innych zadań na podstawie uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień. 

 

 

III. REALIZACJA ZADAŃ. 

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa 

(dotacja celowa) oraz budżetu gminy ( środki własne gminy). Każda z gwarantowanych przez 

ustawę form pomocy wymaga zarówno klasyfikacji przypadku do odpowiedniej kategorii  i 

zadań, jak i spełnienia kryterium dochodowego. 

System pomocy społecznej objął wsparciem finansowym oraz w postaci pracy socjalnej 

łącznie 51 rodzin, w których przebywało 112 osób. Gminę Ślemień według stanu na dzień 

31.12.2018 r. (dane z Urzędu Gminy Ślemień) zamieszkiwało 3.506 osób.  Z dokonanej analizy 

wynika, że ok. 3,19% ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą społeczną pomijając 

rodziny korzystające ze świadczeń rodzinnych  i wychowawczych. 

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin zgłaszających się po 

pomoc były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

 

IV. ANALIZA WYDATKÓW GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

ŚLEMIENIU. 

 

1. DZIAŁ 852  POMOC SPOŁECZNA 

Rozdział 85202  

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2019 

r. 

% wyk. 

85202 

Domy pomocy społecznej 

64 200,00 58 496,31 91,12 

4330 Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego  

64 200,00  58 496,31 91,12 

W ramach rozdziału Ośrodek opłacał pobyt w Domu Pomocy Społecznej  dla 2-ch osób.  Jest 

to zadanie własne gminy, obowiązkowe. W przypadku jednej osoby odpłatność za pobyt osoby 

w DPS była w całości zwracana przez rodzinę.  

 

Rozdział 85205 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2019 

r. 

% wyk. 

85205 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie  

3 000,00 2 964,00 98,80 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2 636,00 2 636,00 98,63 
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4700 Szkolenia pracowników nie będących 

członkami korpusu służby cywilnej 

364,00 364,00 100,00 

Wydatki rozdziału 85205 przeznaczone zostały na: 

 

✓ organizację warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych  w zakresie przeciwdziałania     

przemocy w rodzinie dla uczniów i nauczycieli,  

✓ szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

Rozdział 85213 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2019 

r. 

% wyk. 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej   

6 865,00 5 967,33 86,92 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6865,00 5 967,33 86,92 

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 10 osób tj. 115 

świadczeń.   Składka zdrowotna od zasiłków stałych została pokryta w całości  z otrzymanej 

dotacji.  

 

Rozdział 85214 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2019 

r. 

% wyk. 

85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe   

62 000,00 45 397,55 73,22 

3110 Świadczenia społeczne 62 000,00 45 397,55 73,22 

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę: 

 

1. zasiłków celowych na łączną kwotę 14 200,00 zł  ( 34 świadczenia dla 28 rodzin) 

✓ 21 świadczeń na zakup opału w kwocie 9.950,00 zł 

✓ 4 świadczenia na pokrycie kosztów leczenia w tym zakup leków i dojazdy do 

placówek służby zdrowia w kwocie: 1.600,00 zł  

✓ 8  świadczeń na zakup odzieży i obuwia oraz środków czystości  w kwocie 

2.650,00zł 

✓ 2 świadczenia w formie schronienia : 466,90 zł 

2. zasiłków okresowych:  

✓ wypłacono 139 świadczeń dla 29 rodzin na łączną kwotę 30 730,65 zł. całość pokryta 

została       z dotacji.  

 

Rozdział 85215 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

% wyk. 
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31.12.2019 

r. 

85215 

Dodatki mieszkaniowe  

5 500,00 5 496,26 99,93 

3110 Świadczenia społeczne – dodatek 

mieszkaniowy 

5 500,00 5 496,26 99,93 

Dodatki mieszkaniowe zostały przyznane dla 3 rodzin,  łącznie wypłacono 22  świadczenia. 

Rozdział 85216 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2018 

r. 

% wyk. 

85216 

Zasiłki stałe    

70 240,00 66 303,82 94,40 

3110 Świadczenia społeczne 70 240,00 66 303,82 94,40 

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 10 osób ( 115 świadczeń).  Zasiłki stałe pokryte zostały w 

całości z otrzymanej dotacji na ten cel.  

 

Rozdział 85219 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2019 

r. 

% wyk. 

85219 

Ośrodki Pomocy Społecznej 

434 498,00 425 658,84 97,97 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 

2 700,00 2 193,58 81,24 

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników  

274 012,00 273 497,58 99,81 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 900,00 21 670,08 98,95 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 030,00   51 672,63 99,31 

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 089,00 6 867,89 96,88 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 526,00 13 689,16 88,17 

4260 Zakup energii 4 000,00 3 267,06 81,68 

4270 Zakup usług remontowych 14 200,00 14 200,00 100,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 58,00 29,00 

4300 Zakup usług pozostałych 24456 21 635,09 88,46 

4360 Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 

1 470,00 1 098,53 74,73 

4410 Podróże służbowe krajowe  7 000,00 5 969,46 85,28 

4430 Różne opłaty i składki  410,00 402,00 98,05 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych   

8 370,00 8 365,78 99,95 
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4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1 135,00 1 090,00 96,04 

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na: 

✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup herbaty, mydła, ręczników dla 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej 

odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych, 

✓ wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz  z 

pochodnymi dla pracowników Ośrodka  w tym kwota w wysokości 69 026,00  stanowi 

dofinansowanie do zadań własnych (dotacja), 

✓ zakup materiałów i wyposażenia: koszty opału, zakup podpisu kwalifikowanego, zakup 

vademecum dokumentacji kadrowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, 

zakup druków, telefonu komórkowego, drukarki, UPS, materiałów na przebudowę 

instalacji elektrycznej – pod nową siedzibę GOPS, wykładziny podłogowej, tonerów, 

komputera . 

✓ zakup energii elektrycznej , 

✓ zakup usług remontowych – malowanie pomieszczeń biurowych –  na nową siedzibę 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu, 

✓ zakup usług zdrowotnych , 

✓ zakup usług pozostałych: m.in. usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, 

obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 1 pracownika, 

utrzymanie strony internetowej, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

montaż lamp sufitowych, przebudowa instalacji elektryczne w nowej siedzibie,  

✓ usługi telekomunikacyjne,  

✓ delegacje pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne dla kierownika GOPS 

i pracowników socjalnych , 

✓  różne opłaty i składki , 

✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

✓ szkolenia pracowników . 

 

Rozdział 85228 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2019 

r. 

% wyk. 

85228 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

 

22 145,00 20 000,00 90,31 

4110               Składki na ubezpieczenie społeczne 1 007,00 0,00 0,00 

4120               Składki na Fundusz Pracy 138,00 0,00 0,00 

4170               Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 

4300                Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 100,00  

W 2019 roku realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, całość zadania  pokryta została z otrzymanej dotacji. Wsparcia udzielono jednej 

osobie w okresie od marca do grudnia 2019 r. w łącznym wymiarze 200 godzin. 
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Rozdział 85230 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2019 

r. 

% wyk. 

85230 

Pomoc w zakresie dożywiania 

33 590,00 23 905,5 71,17 

3110 Świadczenia społeczne 33 590,00 23 905,5 71,17 

Ośrodek realizował zadanie w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. 

Wydatki tego działu dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w tym: 

•  dożywianie dzieci : pomocą zostało objętych  w  szkole  25  dzieci, tj. 2291  świadczeń. 

Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 8 135,50  zł z czego kwota 5 495,50 zł stanowi 

dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 2.640,00  zł to środki własne.  

• wypłacono 65 świadczeń  dla 40 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 15 770,00 zł z 

czego kwota 10.810,00 stanowi dofinansowanie do zadań własnych ( dotacja celowa), a 

środki własne stanowią kwotę 4 960,00 zł . 

 

Rozdział 85295 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2019 

r. 

% wyk. 

85295 

Pozostała działalność 

500,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 

W 2019 r. w tym rozdziale nie poniesiono żadnego wydatku. 

 

   2.DZIAŁ 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Rozdział 85415 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2018 

r. 

% wyk. 

85415 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

43 519,00 39 078,27 89,80 

3260 Inne formy pomocy dla uczniów  43 519,00 39 078,27 89,80 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o 

charakterze socjalnym. Po uwzględnieniu zapisu art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych dokonano podziału zadania  uwzględniając wkład własny , który nie 

może być mniejszy niż 20% kosztów realizacji zadania : 

 Dotacja:                   80 % -    31 262,61  zł 

 Wkład własny:         20 % -      7 815,66  zł 

Z pomocy w formie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 

skorzystało 38 uczniów. Pomoc wypłacona została w dwóch terminach  czerwiec i grudzień 

2019 r. 
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1. DZIAŁ 855   RODZINA 

Rozdział 85501 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na  

31.12.2019 r. 

% 

wyk. 

85501 

Świadczenia wychowawcze  Rodzina 500+ 

3 033 386,00 3 024 445,40 99,71 

3110 Świadczenia społeczne 2 994 020,94 2 985 185,90 99,70 

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

26 437,82 26 419,41 99,93 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 539,17 4 520,00 99,58 

4120 Składki na Fundusz Pracy  554,33 544,50 98,23 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 604,00 5 545,85 98,96 

4300 Zakup usług pozostałych 1 298,88 1 298,88 100,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 120,86 120,86 100,00 

4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej  

810,00 810,00 100,00 

Z tej formy pomocy czyli świadczeń wychowawczych 500+  skorzystało  647 dzieci z 372  

rodzin, łącznie wypłacono 6 073 świadczeń.  

Wydatki rozdziału 85501 zostały przeznaczone na: 

➢ Wypłatę świadczeń wychowawczych. 

➢ Wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 pracownika zatrudnionego na ½ etatu 

(wynagrodzenie wraz z pochodnymi w całości finansowane z dotacji) oraz dodatki specjalne 

dla osób obsługujących świadczenia. 

➢ Składki społeczne od wynagrodzeń osobowych, 

➢ Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druków wniosków, publikacji, materiałów 

biurowych, drukarki, UPS, czajnika, odkurzacza i komputera)  

➢ Zakup usług pozostałych: opłatę licencyjną i nadzór nad programem świadczeń 

wychowawczych  

➢ Na delegacje pracowników  

➢ Na szkolenia pracowników.  

 

Rozdział 85502 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na  

31.12.2019 r. 

% 

wyk. 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

1 250 855 1 246 343,74 99,64 

3110 Świadczenia społeczne 1 164 858,55 1 160478,55 99,62 

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

19 485,62 19 376,58 99,44 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 56 531,43 56 511,88 99,97 

4120 Składki na Fundusz Pracy  477,40 474,73 99,44 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 763,77 1 763,77 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 5 810,30 5 810,30 100,00 
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4360 

Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 

496,93 496,93 100,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 111,00 111,00 100,00 

4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej  

1 320,00 1 320,00 100,00 

Wydatki rozdziału 85502 zostały przeznaczone na: 

➢ wypłatę świadczeń społecznych takich jak: 

✓ zasiłki rodzinne – 2.594  świadczenia na kwotę:  299 025,00 zł 

✓ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust.3 ustawy „ złotówka za 

złotówkę „ w kwocie 19 046,46 zł 

✓ urodzenie dziecka – 14 świadczeń na kwotę : 14.000,00 zł  

✓ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 169 świadczeń na 

kwotę :   66.216,40 zł 

✓ samotnego wychowywania dziecka- 55 świadczeń na kwotę:  10 615,00 zł 

✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 131  świadczeń na kwotę : 13.850,00 

zł 

✓ rozpoczęcia roku szkolnego- 130 świadczeń na kwotę 13.000,00 zł 

✓ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 354 świadczenia na 

kwotę:      25. 482,00 zł  

✓ wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 587 świadczeń na kwotę: 55.765,00 zł  

✓ zasiłki pielęgnacyjne- 754 świadczenia na kwotę:   142.611,74 zł 

✓ świadczenia pielęgnacyjne- 173 świadczenia na kwotę;  270 742,00 zł 

✓ specjalny zasiłek opiekuńczy – 22 świadczenia na kwotę ;  13.640,00 zł 

✓ zasiłek dla opiekuna – 36 świadczeń na kwotę; 22 320,00 zł 

✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 32 świadczenia na kwotę; 32 000,00 zł 

✓ świadczenia rodzicielskie – 20 osób w kwocie 131 264,95 zł 

✓ fundusz alimentacyjny- 94 świadczenia na kwotę; 30 900,00 zł  

 

➢ wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi  oraz pozostałe koszty obsługi 

zadania w kwocie:  23 325,54 zł (część wynagrodzenia  pracownika została pokryta ze 

środków własnych) 

➢ składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych  dla 10  osób  

➢ składki społeczne od zasiłków dla opiekunów dla 3 osób  

➢ składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego    dla 2 osób:  w łącznej 

wysokości: 53 037,65 zł. 

➢ zakup materiałów i wyposażenia,  

➢ zakup usług: usługi pocztowe, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych i 

funduszu alimentacyjnego, 

➢ telefon, Internet,  

➢ delegacje,  

➢ szkolenia,  

 

Jednocześnie należy wskazać, że w 2016  i 2017 r. nastąpiły istotne ułatwienia dla osób 

ubiegających się o świadczenia rodzinne. Coraz więcej informacji potrzebnych do ustalenia 

uprawnień pozyskiwanych jest za pomocą systemów teleinformatycznych przez organ 

przyznający świadczenia. Pojawiła się również możliwość składania wniosków o świadczenia 

drogę elektroniczną. 
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Mówiąc o ułatwieniach dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne czy 

wychowawcze nie można zapominać, że wiąże się to ze wzrostem obowiązków po stronie 

pracowników Ośrodka              i generuje dodatkowe koszty.  

 

Rozdział 85503 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2019 

r. 

% wyk. 

85230 

Karta Dużej Rodziny 

420,00 420,00 74,45 

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 350,10 259,74 74,19 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 60,60 46,58 76,86 

4120 Składki na Fundusz Pracy 9,30 6,36 68,39 

      

 

Liczba przyjętych 

wniosków 

Liczba wydanych kart 

 

52 

 

110 

W/w ustawą wprowadzono ogólnopolski system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Każda 

rodzina (także rodzina zastępcza) mająca minimum trójkę dzieci może złożyć wniosek o 

przyznanie Karty Dużej Rodziny. Otrzymana Karta uprawnia do ulg (m.in. zniżki na przejazdy 

komunikacją publiczną, tańsze bilety do placówek kulturalno-muzealnych, a także wakacje dla 

rodzin wielodzietnych). Posiadanie Karty może obniżyć wydatki, ułatwić codzienne 

funkcjonowanie, daje możliwość do aktywnego spędzania czasu z rodziną. 

Rozdział 85504 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na  

31.12.2019 r. 

% 

wyk. 

85504 

Wspieranie rodziny  

140 688,00 136 660,00 97,14 

3110 Świadczenia społeczne 133 900,00 132 300,00 98,81 

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

3 552,00 3 162,00 89,02 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 359,00 566,95 24,03 

4120 Składki na Fundusz Pracy  323,00 77,05 23,85 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

pracowników 

0,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 185,00 185,00 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 369,00 369,00 100,00 

Wydatki poniesiono na: 

➢ realizację programu „Dobry start” w łącznej kwocie 136 660,00 zł z czego na 

świadczenia przeznaczono 132 300,00 zł pozostała kwota to koszty obsługi zadania. 

Pomoc 300+ wypłacono dla 441 dzieci 
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Rozdział 85508 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na  

31.12.2019 r. 

% 

wyk. 

85508 

Rodziny zastępcze  

0,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 

W powyższy rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków. 

 

Rozdział 85513 

Rozdział § Określenie Plan Wykonanie 

na 

31.12.2019 

r. 

% wyk. 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej   

9 259,00 8 964,90 96,82 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 259,00 8 964,90 96,82 

W  świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną  od świadczeń pielęgnacyjnych dla 

5 osób, od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób oraz składkę zdrowotna od specjalnego zasiłku 

opiekuńczego dla 1 osoby. Składki od świadczeń rodzinnych zostały pokryte w całości z 

otrzymanej dotacji.  

 

 

V. ŚWIADCZENIA POZAMATERIALNE – PRACA SOCJALNA 

Jednym z głównych zadań pracowników socjalnych w zakresie pomocy społecznej jest 

wykonywanie szeroko rozumianej pracy socjalnej. 

Oferta pracy socjalnej skierowana jest zarówno dla klientów Ośrodka jak również dla 

tych mieszkańców gminy, którzy borykają się z różnymi problemami życiowymi. Odpowiada 

zarówno na nagłe sytuacje kryzysowe, jak i na codzienne osobiste i społeczne problemy. Jest 

coraz częściej wzbogacana różnorodnymi działaniami opartymi głównie na realizacji 

programów i projektów adresowanych do różnych grup klientów pomocy społecznej. Celem 

pracy socjalnej jest doprowadzenie do osiągnięcia stanu w którym osoby objęte wsparciem będą 

mogły funkcjonować      w społeczności lokalnej, wypełniać role społeczne i posiadać dostęp 

do określonych dóbr.  

Praca socjalna i kontrakt socjalny:  Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny 

zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka. Jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form 

pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik 

socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. 

Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą 

pomocą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych, osobistych 

problemów. Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej 

zdolności samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny .Może być prowadzona w oparciu  

o kontrakt socjalny. W kontrakcie socjalnym opracowuje się ocenę sytuacji osoby lub rodziny 
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oraz formułuje cele, które ma osiągnąć osoba lub rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji 

życiowej. Kontrakt socjalny to narzędzie służące do określa uprawnienia i zobowiązania stron 

(pracownika socjalnego oraz osoby lub rodziny ubiegającej się         o pomoc), w ramach 

wspólnie podejmowanych działań. Odmowa zawarcia lub niedotrzymanie postanowień 

kontraktu przez osobę lub rodzinę może stanowić podstawę do odmowy przyznania 

świadczenia, uchylenia decyzji  o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny: 

W związku z nałożonym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy      w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) zadaniami, Wójt Gminy Ślemień 

powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy, którego obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu. 

Zespół Interdyscyplinarny liczy           9 osób w skład, którego wchodzą przedstawiciele 

wszystkich podmiotów wskazanych przez ustawę. 

Inne zadania Ośrodka 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze. zm.) do zadań 

zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54 (potwierdzających 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni), w sprawach 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o 

którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.       o pomocy społecznej, w przypadku 

których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12  tej ustawy. W celu ustalenia 

sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa   w ust. 2, 

przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy w trybie i na zasadach określonych    w 

przepisach o pomocy społecznej. Decyzje w sprawie świadczeń przekazywane są do 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. W okresie zimowym pracownicy socjalni monitorują osoby samotne zamieszkujące na 

terenie gminy udzielając informacji o możliwości uzyskania pomocy w postaci schronienia, 

gorącego posiłku, ciepłej odzieży. Osoby potrzebujące objęte są ciągłą pomocą Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Na bieżąco w okresie zimy prowadzony jest monitoring osób 

zagrożonych. Dodatkowo prowadzone jest badanie osób bezdomnych. Sprawozdania w tym 

zakresie składane są do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

3. Zadaniem pracowników socjalnych Ośrodka jest również sporządzanie różnego rodzaju 

wywiadów na potrzeby Ośrodków Pomocy Społecznej z całego kraju. Do czynienia w tym 

przypadku mamy z wywiadami alimentacyjnymi w stosunku do osób zobowiązanych do 

alimentacji na rzecz osób spokrewnionych, które zamieszkują na terenach innych miast czy 

gmin całej Polski. 

4. W ramach współpracy z Caritas Polska Ośrodek wydawał  karty pomocy żywnościowej dla 

osób najuboższych z terenu gminy Ślemień. Wytypowane osoby otrzymały pomoc w 

formie żywności. Pomoc przekazywana jest w ramach unijnego  programu FEAD. Z tej 

formy pomocy skorzystało 148 osób, wydano 57 kart.  

5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu zajmuje się obsługą dodatków mieszkaniowych. 

Zadanie przekazane zostało do realizacji  upoważnieniem Wójta Gminy Ślemień  z dnia 

10.04.2014 r. Na podstawie Uchwały Nr XLIV.246.2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 

marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ślemieniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 



Raport o stanie Gminy Ślemień za 2019 rok 

 

 

 

64 
 

6. Ośrodkowi zlecone zostały również zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Zadania te obejmują: wspieranie rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Sprawozdanie z wykonania zadania 

składane jest Radzie Gminy Ślemień do końca I kwartału roku następnego zgodnie z 

założeniami programu. 

7. Realizacja dodatków energetycznych – Uchwała  Nr XLIV.245.2014 r. Rady Gmin Ślemień 

z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej    w Ślemieniu do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu administracji 

publicznej, dotyczących przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego osobom 

uprawnionym. 

8. Dodatkowo Ośrodkowi zlecono nowe zadanie, którym jest obsługa Rządowego programu 

„Dobry start” wypłata wyprawek w kwocie 300,00 zł 

9. Ponadto Ośrodek realizuje postanowienia Ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 

 

 

VI. KIERUNKI DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

ŚLEMIENIU      W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH NA 2019 ROK 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu w wyniku rozeznania środowiska 

planuje w roku 2020 wydatkować kwotę przyjętą w budżecie Gminy na następujące działania:   

1. Na rzecz rodziny: 

a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości                                     

i uprawnienia oraz na zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.  

b) informowanie społeczności lokalnej o zasadach funkcjonowania systemu pomocy 

społecznej,  

c) pracy socjalnej – planowanie i długotrwałe działania na rzecz wzmocnienia bądź 

odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,  

d) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny         

i systemie pieczy zastępczej . Skuteczna polityka społeczna zapewnia mieszkańcom 

Gminy Ślemień bezpieczeństwo socjalne, kompleksową opiekę nad rodziną, 

wszechstronną pomoc dla dzieci i młodzieży, oraz umożliwia pełne, świadome 

uczestnictwo w życiu społecznym. 

2. Skuteczny system społecznego wsparcia:  

a) pomoc finansowa i niefinansowa (rzeczowa) wynikająca z zapisów ustawy o pomocy 

społecznej  

b) obsługa i  realizacja zleconych zadań min. świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, obsługa programu „ Dobry start”  

c) prowadzenie analiz na temat przyczyn i rozmiarów niekorzystnych zjawisk 

społecznych, rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz 

badanie skuteczności podejmowanych działań socjalnych.  

d) zapewnienie warunków do zaspokojenia potrzeb bytowych, zdrowotnych                               

i społecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych niemogących zaspokoić ich we 

własnym zakresie  

e) usługi opiekuńcze realizowane w domach podopiecznych.  

f) poradnictwo prawne, psychologiczne.  
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Kierunki działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu są zgodne                                    

z przepisami  w tym zakresie. Jednak nie wszystkie zadania posiadają pełne zabezpieczenie 

finansowe co w trakcie roku musi być wielokrotnie dostosowywane do istniejących potrzeb. 

Ponadto realizacja nałożonych zadań jest niewspółmierna do zasobów ludzkich jakimi 

dysponuje Ośrodek.  

 

VII. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Działania pracowników pomocy społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń 

pieniężnych, które w praktyce często są nieadekwatne z oceną sytuacji osoby potrzebującej 

pomocy lecz zależne od możliwości finansowych Ośrodka. To także praca socjalna oraz 

działania zmierzające do wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia.  

         Na podstawie rozpoznania potrzeb Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu 

opracował prognozę potrzeb finansowych związanych z realizacją zadań na rok 2020, które 

zostały przedstawione do projektu budżetu. 

Ponadto na szczególną uwagę zasługują kwestie związane z:  

1. wyodrębnieniem lokalu socjalnego z zasobu komunalnego gminy, który służyłby 

mieszkańcom Gminy w nagłych przypadkach.  

2. Ze względu na ustawowy obowiązek posiadania lokalu chronionego zgodnie z art. 53 

ustawy o pomocy społecznej, istotnym wydaje się zabezpieczenie takiego lokalu na 

wypadek  konieczności udzielenia tej formy pomocy. Pobyt w mieszkaniu  chronionym  

może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 

niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym 

życiu, ale nie wymaga usług  w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej 

opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej 

pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także 

cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą.  Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej 

przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia 

samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową 

opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w 

środowisku,         w integracji ze społecznością lokalną.    

3. Nadal ważną kwestią jest  rozwijanie poradnictwa specjalistycznego i doradztwa 

niezbędnego do przezwyciężania trudności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 

co wiąże się z potrzebą ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez zatrudnionych już 

pracowników socjalnych lub koniecznością pozyskania specjalistów, jak np. psycholog, 

prawnik. 

4. Systematyczna wymiana starego- zużytego sprzętu komputerowego, który powinien 

sprostać wymaganiom programów komputerowych wykorzystywanych przez jednostkę 

do realizacji zadań. 

 

 

 

                     



Raport o stanie Gminy Ślemień za 2019 rok 

 

 

 

66 
 

13   Gospodarka wodno-ściekowa i mieszkaniowa 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w gminie obejmuje jedynie miejscowość  Ślemień. 

Sieć jest nieomal w całości własnością Gminy Ślemień.  Oddana jest do eksploatacji Zakładowi 

Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy. 

Zaopatrzenie w wodę 

Liczba osób objętych zaopatrzeniem w wodę: 1 370 

Długość sieci przyłączy wodociągowych: 26,95 km 

Liczba ujęć wody: 1 

Odsetek korzystających z sieci wodociągowych w tym z sieci gminnej: bd 

Ilość punktów poboru: 364 

Liczba hydroforni i pompowni: 1 

W ciągu ostatnich lat powstało 0 nowych ujęć 

Do zaopatrzenia w wodę wykorzystywane są własne, eksploatowane przez gminę ujęcia 

wody. 

Odbiór ścieków 

Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej: 1 370 

Długość sieci przyłączy kanalizacyjnych: 27,12 km 

Liczba oczyszczalni ścieków: 1 

Technologia oczyszczania ścieków. 

Ścieki surowe z kolektora sanitarnego i punktu zlewnego ścieków dowożonych  dopływają 

grawitacyjnie poprzez zbiornik retencyjny pompowni do komory czerpalnej wyposażonej w 

kratę zgrubną do zatrzymywania większych pływających zanieczyszczeń. W pompowni 

zamontowane są pompy zatapialne, które przetłaczają ścieki komunalne do stacji 

mechanicznego oczyszczania, wyniesionej ponad powierzchnię terenu. W urządzeniu są 

zatrzymywane części stałe o średnicy powyżej 4mm oraz piasek. Piasek i skratki płukane                         

i odwadniane do 30-40% suchej masy, są osobno usuwane z urządzenia, gromadzone są w 

kontenerach, higienizowane wapnem chlorowanym i okresowo wywożone na składowisko 

odpadów. 

Oczyszczone mechanicznie ścieki poprzez komorę rozdziału KR, przepływają do dwóch 

równolegle pracujących reaktorów biologicznych, które składają się z komór defosfatacji 

(beztlenowych), komór denitryfikacji (anoksycznych) i komór nitryfikacji (tlenowej). Ścieki 

oraz osad recyrkulowany z osadników wtórnych doprowadzane są do komór beztlenowych,  

a następnie przepływają szeregowo przez pozostałe komory, w których zachodzą kolejne etapy 

biologicznego oczyszczania, tj. wstępna faza biologicznej defosfatacji, denitryfikacja azotanów 

zawracanych z komory tlenowej, utlenienie związków organicznych, nitryfikacja, końcowa 

faza procesu biologicznej defosfatacji oraz tlenowa stabilizacja osadu. 

W komorach reaktora biologicznego są zainstalowane mieszadła zatopione, które wytwarzać 

odpowiednią turbulencję środowiska, utrzymują osad czynny w zawieszeniu i ułatwiają jego 
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kontakt z odprowadzanymi zanieczyszczeniami. W komorach tlenowych zainstalowane są 

węże drobnopęcherzykowe zasilane sprężonym powietrzem ze stacji dmuchaw. Biologicznie 

oczyszczone ścieki odpływają z komór tlenowych do osadników wtórnych. Po sedymentacji 

osadu w osadnikach wtórnych, a następnie oddzieleniu pozostałego osadu czynnego w filtrze 

bębnowym, ścieki oczyszczone odpływają poprzez koryto pomiarowe i wylot brzegowy do 

potoku Łękawka. 

W trakcie oczyszczania powstaje osad nadmierny odprowadzany ze stopnia biologicznego. 

Osad ten jest gromadzony i zagęszczany w zagęszczaczu grawitacyjnym, a następnie 

odwadniany w urządzeniu, które składa się z prasy taśmowej i stacji przygotowania roztworu 

polielektrolitu. Odwadniany osad gromadzony w kontenerze jest wywożony okresowo do 

utylizacji w RIPOK Beskid Żywiec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kabaty 2 w Żywcu. 

Inwestycje i remonty sieci wod-kan. wykonane w 2019r.  

W roku 2019 spółka wykonała modernizację technologii oczyszczalni ścieków w Ślemieniu, 

obejmującą: 

I. Wymianę kompletu sond w przepompowni ścieków na prętowe, wykonane ze stali 

nierdzewnej, 

II. Wymianę sondy tlenowej w bioreaktorze Nr 1, 

III. Dostawę nowego układu dozowania koagulanta PIX wraz z modernizacją instalacji 

doprowadzającej PIX do reaktorów, 

IV. Uruchomienie programu wizualizacji pracy oczyszczalni (SCADA). 

Plany rozbudowy sieci kanalizacji, oczyszczalni przepompowni na lata 2020-2025 z 

szacowanymi kosztami i źródłami finansowania. 

Planuje się rozbudowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej i podłączenie do niej dodatkowych 

gospodarstw domowych jeszcze niepodłączonych w sołectwach Ślemień i Kocoń. 

Przedsięwzięcie obejmuje podłączenie łącznie 67 budynków, z czego 66 domostw i 1 obiekt 

użyteczności publicznej - ETNOPARK w Ślemieniu. W sumie z sieci wodnokanalizacyjnej 

skorzysta 164 RLM (na podstawie ewidencji ludności Gminy Ślemień). Łącznie 

wybudowanych zostanie 4887 m sieci kanalizacyjnej i 4282,5 m sieci wodociągowej. 

Dodatkowo zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków oraz wybudowany kontener dla 

zabudowy zestawu hydroforowego. Realizacja inwestycji przyczyni się do uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ślemień oraz likwidacji zbiorników 

bezodpływowych, co wpłynie na zmniejszenie wprowadzania ładunku zanieczyszczeń do gleb 

i wód powierzchniowych i podziemnych.   

Wartość inwestycji: 4 801 277,00 PLN 

Wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego: 

4 081 085,45 PLN 

Potrzebne środki własne:    720 191,55 PLN 
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Gospodarka Mieszkaniowa 

Na obszarze gminy Ślemień znajduje się 1 budynek wielomieszkaniowy o charakterze 

komunalnym, mieszczący się przy ulicy Żywieckiej 6. Jest on własnością ZUK Ślemień Sp.                     

z o.o. 

Charakterystyka budynku: 

- ilość mieszkań – 12 (wszystkie zamieszkane), 

- łączna powierzchnia mieszkalna - 474,27m², 

- ilość osób  zamieszkałych – 35. 

W roku 2019 Spółka wykonała w tym budynku niezbędne prace remontowe: wykonanie 

drenażu opaskowego, wymiana orynnowania, remont dwóch mieszkań. 

Na bieżąco wykonywane są także niezbędne drobne prace remontowe, na bieżąco usuwane 

są występujące awarie oraz zabiegi mające na celu poprawę estetyki budynku oraz jego 

najbliższego otoczenia. 

Całość wykonywanych robót finansowana jest ze środków własnych Spółki, dlatego ich 

zakres uwarunkowany jest jej aktualną sytuacją finansową. 
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14     Gospodarka odpadami i ochrona środowiska   

Od 01 lipca 2013 r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                          

w gminach, gminy otrzymały nowe zadania dotyczące organizowania odbioru i składowania 

odpadów komunalnych. Wówczas systemem odbioru odpadów objęto nieruchomości 

zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe (placówki oświatowe, miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej itp.). Od lipca 2016 r. systemem odbioru objęte są także wszystkie 

nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjnych (domku letniskowe). Wszyscy 

właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia do Urzędu Gminy deklaracji                                 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz do ponoszenia opłat na rzecz Gminy. 

W zawiązku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 22 lipca 

2019 r. koniecznym jest przygotowanie nowych uchwał dostosowanych do zmienionych 

przepisów ustawy. Ponadto w związku ze znacznym zwiększeniem kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami podjęto decyzję o zwiększeniu opłaty dla wszystkich właścicieli 

nieruchomości, podjęto dwie uchwały w sprawie nowych stawek opłat: dla właścicieli domków 

letniskowych 150 zł rocznie oraz dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (19 zł za osobę 

miesięcznie). Nowe opłaty obowiązują od 01 stycznia 2020 r. Ponadto od tej daty segregacja 

stała się obowiązkowa, nie ma możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów. 

Wprowadzono także nowe wzory deklaracji. 

Zbiorcze zestawienie danych związanych z gospodarką odpadami wg stanu na 31.12.2019 r. 

Systemem gospodarki odpadami objętych było 1270 nieruchomości, w tym: 

- zamieszkałe 995, 

- niezamieszkałe 45, 

- letniskowe 230. 

Zadeklarowano 3127 osób. Jest to 88,9% spośród wszystkich zameldowanych osób na terenie 

Gminy (na dzień 31.12.2019 r. zameldowanych było 3517 osób). 

 

Koszty gospodarowania odpadami w 2019 r. 

Koszty całkowite: 445 454,68 zł, w tym: 

- umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów 362 880,00 zł 

- wydatki na PSZOK 10 919,53 zł 

- wynagrodzenia 62 244,69 zł 

- pozostałe 1909,00 zł 
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Ilości odebranych odpadów z terenu gminy Ślemień w ostatnich 18 miesiącach (od 01.01.2018 

do 30.06.2019) z założeniem ilości na 2020 r.: 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

w roku 2018 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

w I półrocze 2019 r. 

Przewidywana ilość 

odpadów w [Mg] w 

roku 2020 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
76,35 38,97 80,72 

Opakowania ze szkła 77,26 40,01 82,09 

Opakowania z papieru i 

tektury 
0,18 - 0,12 

Inne odpady nieulęgające 

biodegradacji 
16,3 3,82 14,08 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

193,04 85,56 195,02 

Odpady ulegające 

biodegradacji 
3,06 5,72 6,15 

Popioły z palenisk 

domowych 
307,86 186,76 346,00 

Zużyte opony 8,56 4,3 9,00 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

0,58 - 0,40 

Odpady wielkogabarytowe 24,94 15,96 28,63 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 

200121, 200123 i 200135 

2,42 0,38 1,96 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 

200121, 200123 

zawierające niebezpieczne 

składniki 

3,25 1,15 3,08 

Urządzenia zawierające 

freony 
2,59 1,09 2,58 

Suma 716,39 383,72 769,83 

 

Szacunkowa masa odpadów, która może zostać odebrana i zagospodarowana w 

2020 r. to około 770 Mg. 

Do określenia szacunkowej masy przyjęto średnią miesięczną ilość odpadów w gminie 

Ślemień  w ciągu 18 miesięcy (rok 2018 oraz I półrocze 2019 r.) z założeniem 5% wzrostu. 
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Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorcy 

odbierającego odpady komunalne z wszystkich rodzajów nieruchomości z terenu Gminy 

Ślemień. 

Z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Ślemień odpady wielkogabarytowe 

są odbierane dwa razy w roku, odpady remontowo-budowlane raz w roku, bioodpady raz na 

dwa tygodnie „na zgłoszenie”, popiół w okresie zimowym dwa razy w miesiącu, natomiast w 

okresie letnim raz na miesiąc „na zgłoszenie”. Pozostałe frakcje odpadów odbierane są raz w 

miesiącu. 

 

AZBEST 

Na podstawie uchwały nr XLVII.255.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 listopada 2017 

r. w sprawie „zmiany uchwały nr XLIII.228.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2017 

roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania 

wyrobów zawierających azbest                z terenu gminy Ślemień” oraz w związku z realizacją 

uchwały nr XV.80.2011 Rady Gminy w Ślemieniu      z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla gminy Ślemień” w roku 

2019 ze środków własnych Gminy udzielono dofinansowania do 18 inwestycji związanych z 

utylizacją wyrobów azbestowych. Łączna kwota dofinansowania to 9005,77 zł, a łączna masa 

wyrobów zawierających azbest poddanych utylizacji – 32,89 tony. 

 

Wymiana kotłów c.o. 

Na podstawie uchwały Nr XLVII.254.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 listopada 2017 

r.                    „w sprawie zmiany w uchwale nr XLIII.227.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 

20 lipca 2017 roku          w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie gminy Ślemień” oraz w związku z realizacją uchwały nr 

XXV.125.2016 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 czerwca 2016 r. „w sprawie przyjęcia Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień” w roku 2019 zrealizowano dofinansowanie do 

wymiany 8 pieców (6 na ekogroszek, 2 na pelet). Łączny koszt to kwota 12 000 zł. Ponadto 

zawarto 1 dodatkową umowę o dofinansowanie jednak zainteresowana osoba nie zrealizowała 

inwestycji w wyznaczonym terminie. 

 

- wynagrodzenia 57 246,95 zł 

- pozostałe (w tym książeczki opłat i ulotki informacyjne) 6740,21 zł 

 

Ilości odebranych odpadów z terenu gminy Ślemień w 2018 roku (w tonach) 

- opakowania z tworzyw sztucznych 76,4  
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- opakowania ze szkła 77,7  

- odpady zmieszane 209,1  

- popiół 307,9 t 

- zużyte opony 8,6 

- odpady budowlano-remontowe 0,6 

- odpady wielkogabarytowe 25,0 

- zużyty sprzęt elektroniczny 4,3 

- bioodpady 3,1 

Z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Ślemień odpady wielkogabarytowe są 

odbierane dwa razy w roku, odpady remontowo-budowlane raz w roku, bioodpady raz na dwa 

tygodnie „na zgłoszenie”, popiół w okresie zimowym dwa razy w miesiącu, natomiast w 

okresie letnim raz na miesiąc „na zgłoszenie”. Pozostałe frakcje odpadów odbierane są raz w 

miesiącu. 

 

AZBEST 

Na podstawie uchwały nr XLVII.255.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 listopada 2017 

r. w sprawie „zmiany uchwały nr XLIII.228.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 

2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania 

wyrobów zawierających azbest    z terenu gminy Ślemień” oraz w związku z realizacją uchwały 

nr XV.80.2011 Rady Gminy w Ślemieniu      z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla gminy Ślemień” w roku 2018 ze 

środków własnych Gminy udzielono dofinansowania do 17 inwestycji związanych z utylizacją 

wyrobów azbestowych. Łączna kwota dofinansowania to 7310,02 zł, a łączna masa wyrobów 

zawierających azbest poddanych utylizacji - 25,56 tony. 

 

Wymiana kotłów c.o. 

Na podstawie uchwały Nr XLVII.254.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 listopada 2017 

r.                    „w sprawie zmiany w uchwale nr XLIII.227.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z 

dnia 20 lipca 2017 roku          w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie gminy Ślemień” oraz w związku z realizacją uchwały nr 

XXV.125.2016 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 czerwca 2016 r. „w sprawie przyjęcia Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień” w roku 2018 zrealizowano dofinansowanie do 

wymiany 9 pieców (7 na ekogroszek, 2 na pelet). Łączny koszt to kwota 13 500 zł. Ponadto 

zawarto 6 dodatkowych umów o dofinansowanie jednak zainteresowane osoby złożyły 

informację o rezygnacji z realizacji umowy. 
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15      Fundusz Sołecki 

Fundusz Sołecki to wydzielona część budżetu gminy , o przeznaczeniu której decydują sami 

mieszkańcy. 

 Główne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019: 

 

Ślemień – wydatki ogółem – 31 781,53 zł . 

 

1. Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Ślemieniu poprzez organizację spotkania wigilijnego oraz wyjazdu 

integracyjnego – 4 000,00 zł. 

 

2. Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa prowadzonej 

przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, poprzez dofinansowanie 

wyjazdów integracyjnych i działalności zespołu „Młodzi Duchem” - 4 000,00 zł. 

 

3. Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez 

zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego – 4 761,33 zł.  

 

4. Organizacja wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Jemioła” w Ślemieniu oraz 

sołectwem Kocoń  imprezy okolicznościowej („Biesiady Ślemieńskiej”) dla 

mieszkańców Gminy Ślemień-  1 770,00 zł. 

 

5. Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień na 

potrzeby upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego – 15 000,00 zł. 

 

6. Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień oraz stanu 

oświetlenia ulicznego –  2 250,20 zł. 

 

 

Kocoń – wydatki ogółem – 36 994,12 zł  

 

1. Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez 

zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego– 2 997,15 zł. 

2. Wspieranie działalności Koło Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez organizację 

spotkania okolicznościowo – promocyjnego – 698,97 zł. 

3. Wspieranie działalności Koło Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez organizację 

wjazdu integracyjnego– 500,00 zł. 

4. Organizacja obchodów Jubileuszu 55 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Koconiu– 

2800,00 zł. 
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5. Zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów i materiałów dla Orkiestry Dętej 

działającej w Gminie Ślemień– 1500,00 zł. 

6. Organizacja wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Jemioła” w Ślemieniu imprezy 

okolicznościowej dla mieszkańców Gminy Ślemień – 2000,00 zł 

7. Przebudowa drogi gminnej "k./Palichleba" w Koconiu od km 0+000 do km 0+050 na 

działce o nr ewid. 2223 – 22 498,00 zł 

8. Renowacja obiektu zabytkowego - krzyża żeliwnego z końca XIX w. zlokalizowanego 

na terenie sołectwa Kocoń – 4 000,00 zł 

 

Las – wydatki ogółem – 37 798,61 zł  

 

1. Organizacja obchodów Jubileuszu 60- lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Lasie -  

4000,00zł. 

2. Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez zakup 

umundurowania bojowego oraz dofinansowanie remontu wozu bojowego – 9999,99zł. 

3. Zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów i materiałów dla Orkiestry Dętej 

działającej w Gminie Ślemień.  – 1000,00 zł. 

4. Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las (Poprawa nawierzchni 

istniejących dróg gminnych nr 576, nr 1365 i nr 1582, ul. Bacówka i opracowanie 

dokumentacji geodezyjnej dla drogi nr 2448)  –  22 000,00zł 

5. Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie – 798,62 zł. 
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16   Kultura 

 

   17.1 GMINNY OŚRODEK KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU 

 

I .Współpraca GOK z innymi podmiotami w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych 

w 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Jemioła współpracował: 

1.Urzędem Gminy Ślemień (współorganizacja imprez kulturalnych, sesje komisje 

budżetowe), 

2. Wydziałem Kultury, Turystyki , Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Żywcu 

(współorganizacja Dni Powiatu, KKIP, Dni Maryjnych ) 

3. Parafią pw. J. Chrzciciela w Ślemieniu (współorganizacja XXVI KKiP , X Dni Maryjne 

na Jasnej Górce, publikacje w gazetce parafialnej „U Źródła” relacji z  imprez kulturalnych i 

ogłoszeń, współorganizacja Dożynek Gminnych,) 

4. Radami Sołeckimi Ślemienia, Koconia, Lasu (pomoc finansowa przy organizacji imprez) 

5.Kołami Gospodyń Wiejskich ze Ślemienia, Koconia, Lasu, Stowarzyszeniem (bezpłatne 

udostępnianie pomieszczeń  GOK-u oraz świetlicy Wiejskiej w Koconiu  na próby muzyczne 

oraz zebrania i spotkania, finansowanie przejazdów, opłaty związane z wynajęciem sali 

bankietowej w Schronisku w Lasie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz spotkania 

Opłatkowego, opłacanie instruktorów muzycznych, , pomoc  imprez gminnych Dni Maryjne 

oraz Dożynek). 

6. Zespołem Szkół w Ślemieniu (współorganizacja imprez gminnych, wykonanie dekoracji 

dożynkowych), 

7. Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu (catering, pomoc w przewozie , 

użyczanie  zastawy, organizacja poczęstunku KKIP oraz Dożynek Gminnych) 

8. Stowarzyszenie Związek Emerytów i Rencistów Gminy Ślemień (bezpłatne udostępnienie 

sali widowiskowej i pomieszczenia  na siedzibę oraz na bieżącą działalność stowarzyszenia, 

oraz próby muzyczne zespoły „Młodzi Duchem” prezentacja Gminy na dniach Powiatu, pomoc 

przy organizacji imprez kulturalnych) 

9. Jednostkami OSP gminy Ślemień (zabezpieczenie imprez plenerowych , czuwanie na 

porządkiem i bezpieczeństwem Dożynki, Dni Maryjne) 

11. Urzędem Pracy w Żywcu (realizacja 3 staży, udostępnianie pomieszczeń na siedzibę UP 

w Ślemieniu) 

12.. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych) wsparcie finansowe na wyjazdy do kina dla dzieci 

13.Klubem Sportowym LKS „Smrek” (nieodpłatne użyczenie boiska sportowego oraz 

pomieszczeń szatniowo-gospodarczych). 

14. Radą Gminy Ślemień (organizacje sesji i komisji) 

15. Lokalnymi przedsiębiorcami (w zakresie wsparcia finansowego imprez kulturalnych) 

16. Twórcami i artystami z Gminy Ślemień (prezentacja Gminy na Dniach Powiatu, udział w 

wystawie twórczości na Dożynkach Gminnych, udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym) 
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II Wydarzenia kulturalne 

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu przygotował i 

zrealizował następujące wydarzenia kulturalne: 

 

 

1) W dniach 26-27 stycznia 2019 r odbył się XXVI KKiP "...Pod górami Beskidami 

zrodzonymu, Temu Bogu, maluśkimu..." Ślemień 2019  Przy współorganizacji Parafii w 

Ślemieniu, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Starostwa Powiatowego w Żywcu, oraz 

Urzędu Gminy w Ślemieniu.   Dwudniowy Konkurs  cieszy się ogromną popularnością.   

Pierwszego Dnia uczestnicy prezentują kolędy i pastorałki , które oceniane są w pięciu 

kategoriach tj. dobór repertuaru, opracowanie muzyczne utworów, poziom warsztatu 

wykonawczego, prezentacja na scenie oraz interpretacje utworu. Mieszkańcy Gminy Ślemień 

mogą posłuchać wspaniałych artystów i zespołów, niezwykłych aranżacji i interpretacji 

muzyczne. Koncert Laureatów i Gwiazdy Konkursu dostarcza  wielu przeżyć i  niesamowitych 

wzruszeń. 

Gwiazdą wieczoru była Kapela Wałasi z Istebnej. 

Do konkursu zgłosiło się 50 zespołów. 

 

2)  7 marca  odbyła  się  uroczystość z Okazji Dnia Kobiet. W sali widowiskowej zaprezentowały 

się Zespół Taneczny HAPPY, pani Aleksandra Danielewicz, dzieci z Przedszkola Publicznego 

w Ślemieniu, pani Alicja Przeworczyk, Julia Sander, Grupa Taneczna dziewczyn, Duet Maja 

Walaszek I Magdalena Przeworczyk, panowie z Zespołu “Młodzi Duchem” oraz KGW 

Ślemień, Zespół Briget Band. Na panie czekały kwiaty, słodki poczęstunek oraz toast. 

 

 

   

3) 30 marca 2019 r. Na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" odbyły się 

uroczyste obchody 60 rocznicy założenia Klubu Kulturalno-Rozrywkowego "Jemioła". 

Wystąpili Zespół "Młodzi Duchem" Andrzej Micor przedstawił prezentację multimedialną oraz 

każdy z gości mógł opowiedzieć swoje wspomnienia związane z Klubem. 

 

4) 13 kwietnia  2019 r. na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła po raz ósmy  

mieszkańcy spotkali się , aby kultywować wielkanocne tradycje. W  VIII Gminnym 

przeglądzie najładniejszych stołów wielkanocnych udział wzięło 7 grup, które rywalizowały 

ze sobą w przygotowaniu świątecznych potraw, nakryciu stołu oraz jego prezentacji. Wśród 

nich: Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Koconiu, Lasie i Ślemieniu, Członkinie "Związku 

Emerytów i Rencistów Gminy Ślemień", Dzieci z Przedszkola Publicznego w Ślemieniu i ze 

Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Młodzież z Gimnazjum w Ślemieniu .Wszyscy 

uczestnicy Konkursu otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, 

 

 

 

 

 

5) Zajęcia wakacyjne dla dzieci sierpień 2019 Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Ślemieniu w ramach przygotował : warsztaty plastyczne, projekcje 

filmów, wycieczki, kurs tańca, konkursy czytelnicze, gry i zabawy integracyjne. W Parku w 

Ślemieniu zorganizowaliśmy się ognisko,. Zajęcia odbywały się w okresie od 1 sierpnia do 9 
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siueronia w godzinach od 10:00 do 14:00. W poniedziałki, środy i piątki zajęcia prowadzi 

Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła", we wtorki i w czwartki - Gminna Biblioteka Publiczna. 

 

 

6) X Dni Maryjne 8 czerwca 2019r. W ramach imprezy odbył się X Festiwali Pieśni i Piosenki 

Maryjnej pod hasłem "Tu w Ślemieniu nam królujesz nad pięknymi Beskidami" . Dni 

Maryjne odbywają się  przy Sanktuarium Maryjnym na Jasnej Górce w Ślemieniu. To piękne 

święto pieśni Maryjnej jest drugą obok Konkursu Kolęd i Pastorałek imprezą organizowaną 

przez GOK we współpracy z Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu. W  organizację 

festiwalu zaangażowane są także Urząd Gminy w Ślemieniu, Starostwo Powiatowe w Żywcu i 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział Ślemień. Tradycją Dni Maryjnych stał się 

Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej, który ma charakter konkursu . Po występach uczestników, 

uroczystym odczytaniu wyników i wręczeniu nagród odbywa się uroczysta Msza Święta 

wraz z Apelem Jasnogórskim. Gwiazdą Dnia Maryjnych był Marcin Styczeń. 

 

 

7) Dni powiatu żywieckiego 17 sierpnia 2019r. 

      Dnia 17.08.2019 r.  w ramach Dni Powiatu Żywieckiego odbyła się plenerowa impreza w 

Amfiteatrze pod Grojcem – konkurs potraw regionalnych „Próbowacka Jadła Beskidzkiego”. 

Gminę Ślemień reprezentowały Panie z Koła Gospodyń w Ślemieniu, Koconiu i Lasie. 

  

8) Dnia 31 sierpnia 2019r. Odbyła się Biesiada Ślemieńska "Po góralsku hej...".  . Dożynki 

rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w 

Ślemieniu.  W organizację dożynek  angażują się wszyscy mieszkańcy Gminy Dożynki Szkoła, 

Przedszkole, Schronisko, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie, Jednostki OSP. Po mszy 

świętej barwny korowód na czele z orkiestrą dętą, w którym uczestniczą zaproszeni goście oraz 

mieszkańcy naszej Gminy.  Panie z KGW swoim śpiewem rozpoczynają część oficjalną. Po 

powitaniu przez wójta w gości i zgromadzonych mieszkańców otrzymuje on chleby dożynkowe 

z rąk  Starostów Dożynkowych. 

 

 

9)Gminny Ośrodek prowadzi także wynajem sali widowiskowej na potrzeby mieszkańców 

Gminy czy osób zainteresowanych przeprowadzeniem szkoleń 

 

 

 

 

17.2.PARK ETNOGRAFICZNY ZIEMI ŻYWIECKIEJ W ŚLEMIENIU 

   

Misją Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu jest ochrona materialnego                             

i duchowego dziedzictwa kulturowego, oraz gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, 

opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny architektury i budownictwa ludowego, 

etnografii, historii sztuki, archeologii, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna. 
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Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie do 

celów badawczych i wystawienniczych dóbr kultury związanych z historią, etnografią, 

archeologią i sztuką regionu, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania 

naukowe i działania edukacyjne. 

 

Żywiecki Park Etnograficzny realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez: 

1. Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu działalności Muzeum; 

2. Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo 

i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych; 

3. Ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; 

4. Zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz systematyczne uzupełnianie zbiorów; 

5. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych; 

6. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów 

i zgromadzonych informacji; 

7. Organizowanie wystaw stałych i czasowych; 

8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie działalności 

Muzeum; 

9. Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę; 

 

 Żywiecki Park Etnograficzny  gromadzi zbiory w szczególności z zakresu: 

1) Architektury i budownictwa ludowego - zbiory obejmujące obiekty architektury 

drewnianej i murowanej  oraz budownictwa ludowego z terenu Beskidu Żywieckiego i 

terenów sąsiednich związanych kulturowo. 

2)  Etnografii - zbiory obejmujące elementy kultury materialnej, duchowej i społecznej 

narodów i grup etnograficznych zamieszkałych w przeszłości i obecnie na terenie Polskich 

Karpat i Podkarpacia, w szczególności w Beskidzie Żywieckim. 

3)  Sztuki - dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), rzemiosła 

artystycznego i sztuki użytkowej, w tym stworzenie kolekcji wiodących: dawnej sztuki 

ludowej, sztuki sakralnej, sztuki cechowej, sztuki dworskiej, ikonografii, judaików, sztuki 

nowożytnej i współczesnej, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. 

4)  Historii - zbiory obejmujące materialne i duchowe ślady działalności człowieka, jak 

również przedmioty upamiętniające wydarzenia i postacie związane z dziejami regionu, 

w tym m.in. dokumenty, druki, pocztówki, fotografie, mapy, pieczęcie związane z dziejami 

i martyrologią Beskidu Żywieckiego i regionu; 

5)  Archeologii - obiekty pochodzące z wykopalisk z terenu historycznej Żywiecczyzny 

oraz z obszaru kulturowo z nią związanego 

6) Zbiory biblioteczne - obejmujące księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii 
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dziedzinowej. 

 

 

Styczeń 2019 

 

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w 

styczniu 2019r.: 

1. W Żywieckim Parku Etnograficznym prezentowana była wystawa obrazująca zwyczaje                  

i obrzędy górali beskidzkich związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. 

W muzealnych wnętrzach prezentowane były dwie aranżacje przedstawiające tradycyjne 

sposoby celebracji okresu „Godnych świąt” – wnętrze tradycyjne z podłaźniczką oraz wnętrze   

z choinką. Wystawa była dostępna do 5 lutego 2019 roku. 

2. W okresie od 14 stycznia do 24 lutego 2019r. została wprowadzona dodatkowa oferta zajęć 

edukacyjnych dla indywidualnych osób, pn.: „Ferie w Skansenie”. 

 

W czasie tegorocznych ferii zimowych Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu przygotował 

specjalną indywidualną ofertę edukacyjną. Można było wziąć udział w indywidualnych 

warsztatach   i nauczyć się dawnej techniki malowania na szkle, zdobienia drewnianych 

zabawek oraz bibułkarstwa. Czas spędzony w skansenie dodatkowo umilała herbatka z ziół 

zebranych latem z ogrodów w Muzeum. Zajęcia były skierowane głównie do osób 

indywidualnych. 

„Ferie w skansenie” to propozycja spędzenia wolnego od nauki czasu w Muzeum – w miejscu, 

które daje niedostępną nigdzie indziej możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką ludową 

oraz stwarza wyjątkowe warunki do nieszablonowego zdobywania wiedzy a także wspaniałej 

zabawy. 

Program „Ferii w skansenie” obejmował spotkania o charakterze warsztatowym, które były 

realizowane w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. 

W ofercie przygotowano spotykania o tematyce: 

a)     Warsztaty zdobienia tradycyjnych zabawek ludowych. 

Uczestnicy warsztatów poznawali historię, bogactwo form oraz sposoby zdobienia 

tradycyjnych drewnianych zabawek ludowych z terenu Żywiecczyzny. Będą także mieli 

możliwość własnoręcznie pomalować drewnianego ptaszka, którego zabiorą ze sobą. 

b)     Warsztaty malowania na szkle. 
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Uczestnicy warsztatów poznawali podstawy malowania na szkle, sposoby nakładania farb, 

nakładania konturu. Uczestnicy samodzielnie mogli wykonać obrazek na szkle w formacie 

15x21 cm lub 10x15 cm. 

c)      Warsztaty bibułkarskie. 

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z technikami wykonywania układów kwiatowych w 

postaci bukiecików. Wykonane ozdoby uczestnicy otrzymali na własność. 

 

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, przeprowadzone w 

styczniu 2019r.: 

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy 

działania promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku 

Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest 

na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego 

(realizację wymaganego wskaźnika frekwencji). 

Przez cały czas trwały prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków 

finansowania planowanych działań muzealnych. 

2. Trwały prace przygotowawcze związane z opracowaniem oraz utworzeniem folderu 

promującego atrakcje Gminy Ślemień oraz Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu. 

 

LUTY 2019 

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w 

lutym 2019r.: 

1. W Żywieckim Parku Etnograficznym prezentowana była wystawa obrazująca zwyczaje i 

obrzędy górali beskidzkich związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. 

2. W muzealnych wnętrzach prezentowane były dwie aranżacje przedstawiające tradycyjne 

sposoby celebracji okresu „Godnych świąt” – wnętrze tradycyjne z podłaźniczką oraz wnętrze   

z choinką. Wystawa była dostępna do 5 lutego 2019 roku. 

W okresie od 15 stycznia do 25 lutego 2019 r. została wprowadzona dodatkowa oferta zajęć 

edukacyjnych dla indywidualnych osób, pn.: „Ferie w Skansenie”. 

3. W czasie tegorocznych ferii zimowych Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu 

przygotował specjalną indywidualną ofertę edukacyjną. Można było wziąć udział w 
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indywidualnych. 

 

warsztatach   i nauczyć się dawnej techniki malowania na szkle, zdobienia drewnianych 

zabawek oraz bibułkarstwa. Czas spędzony w skansenie dodatkowo umilała herbatka z ziół 

zebranych latem z ogrodów w Muzeum. Zajęcia były skierowane głównie do osób 

indywidualnych. 

„Ferie w skansenie” to propozycja spędzenia wolnego od nauki czasu w Muzeum – w miejscu, 

które daje niedostępną nigdzie indziej możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką ludową 

oraz stwarza wyjątkowe warunki do nieszablonowego zdobywania wiedzy a także wspaniałej 

zabawy. 

Program „Ferii w skansenie” obejmował spotkania o charakterze warsztatowym, które będą 

realizowane w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. 

W ofercie przygotowano spotkania o tematyce: 

a)     Warsztaty zdobienia tradycyjnych zabawek ludowych. 

Uczestnicy warsztatów poznawali historię, bogactwo form oraz sposoby zdobienia 

tradycyjnych drewnianych zabawek ludowych z terenu Żywiecczyzny. Mieli także możliwość 

własnoręcznie pomalować drewnianego ptaszka, którego zabrali ze sobą do domu. 

b)     Warsztaty malowania na szkle. 

Uczestnicy warsztatów poznali podstawy malowania na szkle, sposoby nakładania farb, 

nakładania konturu. Uczestnicy samodzielnie mogli wykonać obrazek na szkle w formacie 

15x21 cm lub 10x15 cm. 

c)      Warsztaty bibułkarskie. 

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z technikami wykonywania układów kwiatowych w 

postaci bukiecików. Wykonane ozdoby uczestnicy otrzymują na własność. 

  

                Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, 

przeprowadzone w lutym 2019 r.: 

 

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania 

promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane 

są w 



Raport o stanie Gminy Ślemień za 2019 rok 

 

 

 

82 
 

 zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności 

merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego (realizację wymaganego wskaźnika 

frekwencji). 

Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków 

finansowania planowanych działań muzealnych. 

2. Trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem oraz utworzeniem folderu 

promującego atrakcje Gminy Ślemień oraz Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu. 

MARZEC 2019 

                Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym w 2019r: 

 

1. Trwały prace przygotowawcze ekspozycje do nowego sezonu turystycznego. Została 

opracowana i wykonana nowa wystawa stała w nowym obiekcie czyli w 

zrekonstruowanym tartaku ze Złatnej. W przestrzeni nowego obiektu przeniesiono i 

ustawiono eksponaty prezentujące rzemiosła związane z obróbką drewna. Eksponaty 

zostały przeniesione z chałupy z Kukowa, oraz dodatkowe eksponaty z magazynów 

muzealnych po przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich. Wystawa wzbogacona 

została grafikami z rysunkami konstrukcji drewnianych oraz zdobień ciesielskich. 

 

2. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku 

Etnograficznym są przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z 

możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na 

zewnątrz budynków z użyciem preparatu HYLOTOKS o okresie karencji dwie doby. 

 

                           Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym,   

przeprowadzone w marcu 2019 r.: 

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania 

promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane 

są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności 

merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego (realizację wymaganego wskaźnika 

frekwencji). 
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2.Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków 

finansowania planowanych działań muzealnych. 

KWIECIEŃ 2019 

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w 

kwietniu 2019r.: 

 

1.1.1. W Żywieckim Parku Etnograficznym przygotowano oraz opracowano wystawę 

obrazująca dawne zwyczaje i obrzędy górali beskidzkich związane z obchodzeniem 

świąt Wielkiej Nocy. 

2. Trwały prace przygotowawcze ekspozycje do nowego sezonu turystycznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem nowej aranżacji w nowym obiekcie tartaku ze Złatnej. Na 

ścianach została rozmieszczona i zamontowana kolekcja pił ramowych. Przeprowadzono 

dodatkowe prace konserwatorskie na wózkach jezdnych. 

3. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów na pozostałych 

wystawach. 

4. W kwietniu w Żywieckim Parku Etnograficznym były przeprowadzane prace 

konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości zastosowania preparatów 

toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz budynków z użyciem preparatu 

HYLOTOKS o okresie karencji dwie doby. 

5. W  kwietniu odczyszczono poprzez usunięcie zbędnej roślinności dno stawu.  

Zamknięto również przepust, w celu jego napełnienia. 

6. Przez cały miesiąc przeprowadzano w miarę możliwości pokos trawy na terenie 

Żywieckiego Parku Etnograficznego. 

            Najważniejsze działania o charakterze przeprowadzone w kwietniu 2019 r.: 

      1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania        

promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane 

są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności 

merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego (realizację wymaganego wskaźnika 

frekwencji). 
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2. Cały czas trwały prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków 

finansowania planowanych działań muzealnych. 

3. W kwietniu na terenie Muzeum został nakręcony 45-cio minutowy materiał filmowy 

dla TV KATOWICE przedstawiający zwyczaje Górali Żywieckich w okresie Świąt 

Bożego narodzenia. W realizacji wzięli udział pracownicy Żywieckiego Parku 

Etnograficznego oraz członkowie zespołu Grojcowianie pod kierunkiem pani Jadwigi 

Jurasz. 

4. W chałupie z Kukowa została przygotowana i udostępniona do zwiedzania wystawa 

fotograficzna „Dzieciństwo moich dziadków”. 

MAJ 2018 

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w 

maju 2019r.: 

1.1.1. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów. 

 

1.1.2. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku 

Etnograficznym były przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z 

możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na 

zewnątrz budynków z użyciem preparatu HYLOTOKS o okresie karencji dwie doby. 

 

1.1.3. Trwały prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku 

Etnograficznego. Prowadzone są prace pielęgnacyjno – nasadzeniowe oraz pokos traw. 

 

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, 

przeprowadzone w maju 2019 r.: 

 

     1.  Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania 

promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane 

są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności 

merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego (realizację wymaganego wskaźnika 

frekwencji). 

2. W maju  Żywiecki Park Etnograficzny zwrócił się o dopłaty bezpośrednie do Agencji 
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z pozytywnym skutkiem. 

3. Cały czas trwały prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków 

finansowania planowanych działań muzealnych. 

4.  Prowadzone były liczne zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzealne dla grup 

odwiedzających Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu. 

CZERWIEC 2019 

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w 

czerwcu 2019r.: 

 

1. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów. 

2. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku Etnograficznym 

były przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości 

zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz budynków z 

użyciem preparatu HYLOTOKS o okresie karencji dwie doby. 

 

3. Trwały prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku 

Etnograficznego. Prowadzone są prace pielęgnacyjno – nasadzeniowe oraz pokos traw. 

 

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, 

przeprowadzone w czerwcu 2019 r.: 

 

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy działania 

promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego realizowane 

są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest na prowadzenie działalności 

merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego (realizację wymaganego wskaźnika 

frekwencji). 

2. Cały czas trwały prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków 

finansowania planowanych działań muzealnych. 
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4. Prowadzone były liczne zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzealne dla grup 

odwiedzających Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu. 

5. Na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego został nakręcony spot reklamowy piwa 

rzemieślniczego firmy WRĘŻEL. 

LIPIEC 2019 

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w 

lipcu 2019r.: 

 

1. W miesiącu lipcu  uruchomiony został nowy projekt pt WAKACJE ZE SZTUKĄ 

zorganizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku- Białej. 

Przeprowadzono pierwsze zajęcia, ULEPIĘ Z GLINY MALEŃKI ŚWIAT - warsztaty 

ceramiczne oraz historia wytwarzania kafli w dniu 21.07.2019 godz. 12.00-15.00. 

 

2. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów. 

 

3. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku 

Etnograficznym są przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z 

możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na 

zewnątrz budynków z użyciem preparatu HYLOTOKS o okresie karencji dwie doby. 

 

4. Trwają prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku 

Etnograficznego. Prowadzone są prace pielęgnacyjno – nasadzeniowe oraz pokos traw. 

 

5. W lipcu rozpoczęły się prace remontowo – konserwatorskie obiektów Żywieckiego 

Parku Etnograficznego sfinansowane z dotacji Marszałka Województwa Śląskiego 

 

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, 

przeprowadzone w lipcu 2019 r.: 

 

1.Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy 

działania promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku 
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Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony jest 

na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu turystycznego. 

2.Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków 

finansowania planowanych działań muzealnych. 

3.Prowadzone są liczne zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzealne dla grup 

odwiedzających Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu. 

 

4.W lipcu na terenie  Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu miała miejsce 

realizacja ujęć  na potrzeby koncertu symfonicznego „Golec u Orkiestra” . 

 

SIERPIEŃ 2019 

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w 

sierpniu 2019r.: 

 

1. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów. 

 

2. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku 

Etnograficznym są przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z 

możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na 

zewnątrz budynków z użyciem preparatu HYLOTOKS o okresie karencji dwie doby. 

 

3. Trwają prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku 

Etnograficznego. Prowadzone są prace pielęgnacyjno – nasadzeniowe oraz pokos traw. 

 

4. W sierpniu prowadzone zostały 2 spotkania w ramach projektu WAKACJE ZE 

SZTUKĄ. 

 

5. 2.SIELSKO ANIELSKO - malowanie na szkle tradycje sztuki beskidzkiej w 

dniu 04.08.2019 godz.12.00- 15.00.  

6. 3.PUDEŁKA I SKRZYNKI CZYLI HISTORIA BABCINEGO KUFRA - różne 

sposoby zdobienia przedmiotów w dniu 11.08.2019 godz.12.00-15.00.Projekt został 

realizowany w współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej, 

dzięki dotacji celowej Województwa Śląskiego w ramach  zadania Beskidzki Obszar 
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Kulturowy. 

 

7. Trwają prace remontowo – konserwatorskie obiektów Żywieckiego Parku 

Etnograficznego sfinansowane z dotacji Marszałka Województwa Śląskiego 

 

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, 

przeprowadzone w sierpniu 2019 r.: 

 

1.Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy 

działania promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku 

Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony 

jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu 

turystycznego (realizację wymaganego wskaźnika frekwencji). 

2.W tym miesiącu miała miejsce realizacja  zdjęć i materiału filmowego na temat 

Zwyczaje Górali Żywieckich w okresie świat Bożego Narodzeni 

 

3.Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków 

finansowania planowanych działań muzealnych. 

4.Prowadzone są liczne zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzealne dla grup 

odwiedzających Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu. 

WRZESIEŃ 2019 

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone we 

wrześniu 2019r.: 

 

1. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów. 

2. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku 

Etnograficznym są przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z 

możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na 

zewnątrz. 

 

3.Trwają prace remontowo- konserwatorskie  obiektów Żywieckiego Parku 

Etnograficznego sfinansowane z dotacji Marszałka Województwa Śląskiego. 
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Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, 

przeprowadzone we wrześniu 2019 r.: 

 

1.Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy 

działania promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku 

Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony 

jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu 

turystycznego ( 

 2.Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków 

finansowania planowanych działań muzealnych. 

3.Prowadzone są liczne zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzealne dla grup 

odwiedzających Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu. 

 

PAŹDZIERNIK 2019 

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w 

październiku 2019r.: 

 

1. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów. 

2. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku 

Etnograficznym są przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z 

możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na 

zewnątrz. 

 

3.Zakończono prace remontowo- konserwatorskie  obiektów Żywieckiego Parku 

Etnograficznego sfinansowane z dotacji Marszałka Województwa Śląskiego. W ramach 

dofinansowania zostały wykonane następujące zadania oraz zakupiono następujące 

wyposażenie: 

1. Remont, wymiana oraz konserwacja gontowych pokryć dachowych 

2. Rekonstrukcja kominów 

3. Przebudowa ogrodzenia z siatki na słupkach 

4. Wygrodzenie stawu płotem ze sztachet 
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5. Wykonanie przyłącza prądowego do tartaku, oraz zasilania pompy wodnej w stawie 

6. Rekonstrukcja pieca w chałupie z Kukowa 

7. Odtworzenie piecowiska w kuźni 

W ramach tego projektu zostało zakupione wyposażenie 

-Ekspres do kawy 

-Laptop 

-Drukarka 

-4 ławki parkowe 

Projekt został sfinansowany w całości w ramach dotacji celowej, udzielonej przez 

Marszałka Województwa Śląskiego. 

 

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, 

przeprowadzone w październiku 2019 r.: 

 

1.Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy 

działania promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku 

Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony 

jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu 

turystycznego 

2.Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków 

finansowania planowanych działań muzealnych. 

3.Prowadzone są liczne zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzealne dla grup 

odwiedzających Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu. 

LISTOPAD 2019 

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w 

listopadzie 2019r.: 

 

1. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów. 

2. Rozpoczęto opracowanie oraz realizację nowej wystawy stałej w chałupie z Kukowa 

przedstawiającej izbę bardzo zamożnego gospodarza z lat 30-tych XX wieku. Zostały 

przewiezione i rozmieszczone eksponaty z chałupy z Międzybrodzia  Bialskiego oraz 

wystawa została uzupełniona nowymi eksponatami z magazynu muzealnego po 
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zabiegach konserwatorskich. 

3.  Przeprowadzono warsztaty tematyczne „Choinkowe ozdoby”  25.listopad 2019 i  

godzina 11.00 - 13.00 adresowane do indywidualnych uczestników. 

 

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, 

przeprowadzone w listopadzie 2019 r.: 

 

1.Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy 

działania promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku 

Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony 

jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu 

turystycznego 

2.Cały czas trwają prace związane z poszukiwaniem dodatkowych i nowych środków 

finansowania planowanych działań muzealnych. 

3.Prowadzone są liczne zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzealne dla grup odwiedzających 

Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu. 

 

GRUDZIEŃ 2019 

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w 

grudniu 2019r.: 

 

1. Przeprowadzono prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów. 

2.Rozpoczęto opracowanie oraz realizację nowej wystawy stałej w chałupie z Międzybrodzia 

Bialskiego pt. „Szynk Galicyjski” 

2. Przeprowadzono warsztaty tematyczne „Choinkowe ozdoby”  2 grudnia 2019 i  

godzina 11.00 - 13.00 adresowane do indywidualnych uczestników. 

 

Najważniejsze działania o charakterze marketingowo - promocyjnym, 

przeprowadzone w listopadzie 2019 r.: 
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1.Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczający skład osobowy 

działania promocyjne prowadzone przez pracowników Żywieckiego Parku 

Etnograficznego realizowane są w zmniejszonym zakresie – główny nacisk położony 

jest na prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum, oraz obsługę ruchu 

turystycznego. 

 

17.3.GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚLEMIENIU 

 

 

 

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki. 

 

1.1.Najważniejsze problemy w działalności Biblioteki. 

1. Braki kadrowe. 

Podobnie jak opisywano w sprawozdaniu za rok 2018 problem stanowiły braki kadrowe – brak 

pracownika na stanowisku bibliotekarskim. Brak zastępstwa. Podczas nieobecności dyrektora 

biblioteka jest nieczynna. Kumulacja wszystkich obowiązków na jednej osobie. Brak 

bibliotekarza w Filii w Lasie.  

Posiłkowanie się stażystami w obsłudze biblioteki z powodu braków kadrowych. 

Biblioteka dysponuje dwiema placówkami bibliotecznymi – Centrala w Ślemieniu oraz Filia w 

Lasie. Zatrudnienie w bibliotece kształtuje się następująco: dyrektor –pełen etat oraz główna 

księgowa 1/4 etatu co stanowi całość zatrudnienia na dwie placówki. Przy takiej liczbie etatów 

nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłości działalności filii i centrali jednocześnie. Sytuacja ma 

niekorzystny wpływ na działalność i wizerunek biblioteki.  

Koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 

rok 2019 oraz na rok 2020. Biblioteka wnioskowała o ½ etatu. 

2.Dwukrotna w 2019r. zmiana lokalizacji Filii.  

W trakcie 2019r. Filia w Lasie przenoszona była dwukrotnie. Lokal, który dotychczas 

zajmowała został przeznaczony na Klub Malucha, w związku z czym w kwietniu br. Filia 

została przeniesiona na pierwsze piętro budynku, który zajmowała. We wrześniu przenosiła się 

ponownie, na drugie piętro tego samego budynku.  

3.Zmiana lokalizacji centrali.  

Ze względu na planowany remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury, w którym siedzibę 

miała również Biblioteka Publiczna wyznaczony został Bibliotece Publicznej w Ślemieniu 

lokal zastępczy w Szkole Podstawowej w Ślemieniu. Sala liczy 36m². W stosunku do 

poprzedniej lokalizacji jest to ¼ powierzchni jaką dysponowała biblioteka. Ma to przełożenie 

na liczbę księgozbioru udostępnioną czytelnikom. Ponad połowa księgozbioru składowana jest 

nadal w pudłach, w udostępnionym przez szkołę pomieszczeniu. Przerwa w działalności 

(remont pomieszczenia, przenoszenie biblioteki oraz organizacja pracy w nowym miejscu) 

trwała od 1do 24 października. 
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1.2 Zmiany w dokumentach organizacyjnych i ich zakres w stosunku do stanu w 2018r.– 

aktualizacja Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, aktualizacja Polityki 

Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz procedur zarządzania ryzykiem. 

 

1.3 Dostępność usług bibliotecznych w soboty i/lub niedziele – Gminna Biblioteka Publiczna 

w Ślemieniu czynna jest również dla czytelników w soboty, od godz. 8.00 do godz. 14.00 

Jest to udogodnienie dla osób pracujących, które do godz. 16.30 w pozostałe dni robocze nie są 

w stanie odwiedzić biblioteki. Frekwencja czytelnicza w soboty kształtuje się podobnie jak w 

pozostałe dni.  

 

2.Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej. 

2.1.Utworzenie nowej filii, punktów bibliotecznych – nie miało miejsca. 

2.2.Likwidacja filii, punktów bibliotecznych – nie miało miejsca. 

2.3.Zakup nowych sprzętów, urządzeń technicznych – zakupiono komputer przenośny marki 

Dell. 

2.4.Modernizacja lokali bibliotecznych – malowanie lokalu zastępczego (sala lekcyjna 36m2), 

w którym obecnie mieści się centrala. 

2.3. Komputeryzacja- liczba rekordów w bazie biblioteki – 7900. Na stornie internetowej 

biblioteki znajduje się również zakładka „wolne lektury”. Wolne Lektury to biblioteka 

internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są 

całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się 5568 utworów, w tym wiele lektur szkolnych 

zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny 

publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami, motywami i 

udostępnione w kilku formatach - HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece 

znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta 

Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Można ich słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis. 

Audiobooki są również dostępne w formacie DAISY dostosowanym do potrzeb osób 

słabowidzących, niewidomych oraz osób mających trudności z czytaniem. Wszystkie utwory 

zamieszczone w bibliotece Wolne Lektury można zgodnie z prawem bezpłatnie 

przeglądać, słuchać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować. 

Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska realizowany pro publico bono, we 

współpracy z Biblioteką Narodową, Biblioteką Śląską oraz Biblioteką Elbląską pod patronatem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  

 

3.Zbiory biblioteczne. 

 

3.1. Polityka gromadzenia zbiorów. 

W 2019 roku powiększono księgozbiór biblioteki o 525 pozycje książkowe.  

O 211 książki więcej w stosunku do 2018r. 

Z zakupu 409, natomiast 116 to dary od czytelników. 

• Literatura dla dorosłych – 334 

• Literatura dla dzieci i młodzieży – 151 

• Literatura popularnonaukowa – 40 

 

W tym z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono: 145egzemplarzy, w tym: 
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Literatura dziecięca i młodzieżowa  - 81 

Literatura piękna dla dorosłych – 59 

Literatura popularnonaukowa -  5 

Podobnie jak w latach poprzednich przy zakupie książek kierowano się często sugestiami 

czytelników. Uzupełniano rozpoczęte serie o kolejne tomy. W miarę możliwości monitorowano 

także rynek wydawniczy, dokonywano w sieci przeglądu list bestsellerów. Brano również pod 

uwagę rekomendacje i recenzje mediów Znaczącą większość zakupów stanowiły zakupy za 

pośrednictwem księgarni internetowych.  

Ze względu na przewagę czytelników w przedziale wiekowym 20-60 lat, znaczną większość 

wśród zakupionych nowości stanowi literatura piękna dla dorosłych. 

Najmniejszy procent zakupów w 2019r. stanowiła literatura popularnonaukowa . 

Ze względu na przeniesienie biblioteki do Szkoły Podstawowej, a co za tym idzie wzrost liczby 

czytelników w przedziale wiekowym 7-15 lat zakupiono w stosunku do roku 2018 więcej 

literatury dla dzieci i młodzieży.  

 

3.2. Selekcja księgozbioru – lipiec 2019r. - przeprowadzono selekcję księgozbioru na 

podstawie zarządzenia Dyr GBP. W wyniku selekcji wyłączono z księgozbioru jako zniszczone 

273 egzemplarze. Makulaturę przekazano do Zakładu  Przetwarzania i Odzysku Odpadów 

Elektrycznych i Elektronicznych w Ślemieniu. 

 

3.3. Problem makulatury – sposoby i koszty utylizacji - makulatura przekazywana jest do 

Zakładu Przetwarzania i Odzysku Odpadów Elektronicznych i Elektronicznych 

„ELEKTROZŁOM” w Ślemieniu, która zajmuje się również jej utylizacją. Za przekazana 

makulaturę biblioteka otrzymuje kartę odpadu.  

 

4. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna. 

W 2019 roku zarejestrowano 458 czytelników.   

• Osoby uczące się 208 

• Osoby pracujące 130 

• Pozostali 120 

 

Wypożyczenia ogółem 6516, w tym: 

• Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 2201 

• Literatura piękna dla dorosłych – 3974 

• Literatura popularnonaukowa – 300 

Odwiedziny w bibliotece w 2018r - 3920 

 

4.1. Czytelnictwo dorosłych-problemy i obserwacje 

Jest to najaktywniejsza grupa czytelników. Odwiedziny w bibliotece są częste, wypożyczają 

dużo. Ta tendencja utrzymywała się do października 2019r. tj. do momentu zmiany 

dotychczasowej siedziby. Od momentu przeniesienia biblioteki z Gminnego Ośrodka 
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Kultury(centrum) do Szkoły Podstawowej, która oddalona jest od centrum miejscowości, 

częstotliwość odwiedzin biblioteki przez czytelników dorosłych nieznacznie spadła.  

W ostatnich latach liczba czytelników dorosłych stanowiła przewagę wśród całej liczby 

użytkowników biblioteki. Najchętniej wypożyczają literaturę piękną. Największym 

zainteresowaniem cieszy się literatura obyczajowa, szczególnie polska, w drugiej kolejności 

kryminały, sensacja. Popularna jest również literatura faktu, zwłaszcza dotycząca okresu II 

wojny światowej Rzadko sięgają po literaturę popularnonaukową. Bardzo często przy wyborze 

literatury kierują się sugestiami bibliotekarza. |Również często proszą o rezerwacje niektórych 

tytułów. Czytelnicy w przedziale wiekowym 50+  niechętnie korzystają z katalogu 

elektronicznego, zarówno jeśli chodzi o wyszukiwanie tytułów na miejscu w bibliotece, jak i 

przeglądanie nowości zamieszczonych na stronie.  

4.1.1. Akcje czytelnicze i święta książki. 

Z okazji XVI Tygodnia Bibliotek zorganizowano loterię fantową dla czytelników biblioteki. 

Wśród upominków znalazły się książki, kosmetyki, bony upominkowe, biżuteria. 

Zdecydowanie większą część nagród ufundowali lokalni przedsiębiorcy. 

 

5.2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży. 

 

5.2.1. Lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia, konkursy-najciekawsze przykłady 

wydarzeń promujących czytelnictwo. 

Lekcje biblioteczne dla Przedszkola Publicznego oraz Szkoły Podstawowej. 

 

26.04.2019r. - pierwsza lekcja biblioteczna przygotowana dla przedszkolaków z Przedszkola 

Publicznego w Ślemieniu. 

W ramach przedszkolnej akcji "Tydzień z książką" wychowawczynie odwiedziły ze swoimi 

podopiecznymi  Bibliotekę Publiczną. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 dzieci 

podzielonych na dwie oddzielne grupy: 4 i 5-latków. 

 

11.06.2019r. – lekcja biblioteczna dla czwartoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Ślemieniu. 

Omówiono zasady korzystania z biblioteki publicznej, korzystanie z katalogu 

elektronicznego. 

 

 

5.2.2. Akcje czytelnicze i święta książek, w których Biblioteka brała udział. 

 

- III edycja Akcji „Czytanie się opłaca”- jest cieszącą się sporym zainteresowaniem akcją 

czytelniczą zorganizowaną przez GBP w Ślemieniu, pod patronatem Wójta Gminy. Skierowana 

jest do dzieci 6-letnich, uczniów klasy „0” , które rozpoczynają dopiero swoją przygodę z nauką 

czytania, a od 1 września rozpoczynają naukę w klasie I.W 19 czerwca 2019r. rozstrzygnięto 

III edycję akcji. Nagrody wręczono podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 

2018/2019  trójce laureatów, które stanowiły 3 karnety upominkowe o wartości 350,00zł każdy, 

na zakup pierwszej wyprawki szkolnej.  O wygranej decyduje ilość wypożyczeni w GBP w 
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Ślemieniu lub Filii w Lasie. Poprzez Akcję chcemy wyrabiać w dzieciach chęć sięgania po 

książki już od najmłodszych lat. Chcemy nauczyć dzieci jak i rodziców, że książka to dobra 

alternatywa dla komputera oraz dobry sposób no rozbudzanie w śród nich pasji i wyobraźni. 

Zauważalnie wzrosła ilość wypożyczeń, a czytelnicy którzy brali udział w I i II akcji, nadal 

czynnie uczęszczają do biblioteki. 

 

- udział w projekcie Instytutu Książki - Mała książki-wielki człowiek -   promującym 

książkę i czytelnictwo najmłodszych. Aby zostać uczestnikiem akcji i posiadaczem 

Wyprawki dzieci z roczników 2013-2016 musiały zostać czytelnikami biblioteki! 

W skład Wyprawki wchodzą:- książeczka dla dziecka "Pierwsze czytanki dla..."- poradnik dla 

rodzica "Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki"- karta Małego Czytelnika z 

miejscem na wklejanie nalepek- przypinka z logo projektu-liczba ograniczona-tylko dla 

pierwszych uczestników! Za każde odwiedziny i wypożyczenie minimum jednej książeczki dla 

dzieci Czytelnik otrzymuje 1 naklejkę. Po uzbieraniu 10 otrzyma specjalny, imienny dyplom 

oraz przypinkę. 

 

Loteria fantowa z okazji Dnia Dziecka- przygotowano artykuły szkolne, papiernicze, 

plastyczne oraz książki. Nagrody rzeczowe ufundował Wójt Gminy.  

 

6.Sprawy kadrowe. 

 

6.1.Ogólna ocena stanu zatrudnienia, wynagrodzenia, przygotowania zawodowego 

pracowników. 

W GBP w Ślemieniu zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 1,25. 

Zatrudnienie w bibliotece kształtuje się następująco: dyrektor –pełen etat oraz główna księgowa 

1/4 etatu co stanowi całość zatrudnienia. 

W planie budżetu na rok 2019 jak i na 2020  wnioskowano o  zwiększenie etatu o 1/2 z 

przeznaczeniem na stanowisko bibliotekarskie. Środki na ten cel nie zostały jednak przyznane. 

 

6.2.Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etaty z uwzględnieniem wszystkich składników 

w 2019roku: 

-dyrektor  - 3321,73zł brutto 

- gł. księgowa 966,21zł brutto (1/4etatu) 

 

6.3. Udział pracowników w innych formach doskonalenia. 

 

Dyrektor GBP, brał udział w szkoleniach z zakresu: 

• ochrona danych osobowych– Urząd Gminy Ślemień 

• wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie  –konferencja 

Równać Szanse - Żywiecka Fundacja Rozwoju 

• program SOWA2 – Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach 

• szkolenia kwartalne w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej 

•  forum dyrektorów -Biblioteka Śląska. 
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7. Finansowanie. 

9.1. Wielkość budżetu Biblioteki w 2019r. ogółem –94540,00zł 

9.2. Koszty utrzymania ogółem – 6810,90zł 

9.3. Dochody własne ogółem – 34,60zł 

9.4.Darowizny rzeczowe: 

- książki: 116 egzemplarze 

9.5. Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę ogółem 3500,00zł w tym: 

 9.5.1 Z MKiDN 

- wysokość środków 3500,00zł z programu „Zakup nowości wydawniczych do                 

 bibliotek” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


