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I. Wprowadzenie. 

Prezentowany Raport o stanie Gminy Istebna za 2020 rok jest w szczególności wypełnie-

niem art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, który nakłada na wójta gminy obowiązek 

podsumowania wybranych obszarów funkcjonowania jednostki samorządu terytorial-

nego. Raport konsekwentnie zawiera więcej treści, niż wymaga tego ustawodawca. Kon-

sekwentnie też rok do roku przyjmowany jest ten sam układ wewnętrzny dokumentu, tak 

aby czytelnik mógł stosunkowo łatwo porównać sobie pierwszy raport za 2018 r. z kolej-

nym za 2019 r. i z tym aktualnie prezentowanym za 2020 r. Można też czytać niezależnie 

Raport o stanie Gminy Istebna za 2020 rok, nie cofając się porównawczo wstecz i stąd na-

dal nie rezygnowaliśmy z tych części, które w zasadzie są niemal dokładną kopią poprzed-

nich raportów. Tak jest np. w odniesieniu do ogólnej charakterystyki Gminy Istebna. 

Nikogo nie zaskoczy informacja, że rok 2020 w skali globalnej zapamiętamy przede wszyst-

kim jako czas pandemii, której rozmiary przekroczyły nasze wcześniejsze wyobrażenia. 

Ogólnoświatowy wirus wkroczył niemal w każdą dziedzinę życia społecznego. Dla samo-

rządów terytorialnych był wyzwaniem do radzenia sobie z sytuacjami dotąd niespotyka-

nymi. Jak chronić mieszkańców przed utratą zdrowia, czy nawet życia? Jak zorganizować 

funkcjonowanie placówek oświatowych i opiekuńczych? Jak udzielać bezpiecznie pomocy 

społecznej? Jak wspierać lokalną przedsiębiorczość? Jak zorganizować pracę urzędu? Tych 

pytań niezwykle poważnych było i ciągle jest dużo. W wielu przypadkach rozwiązania przy-

chodziły odgórnie i należało je po prostu zastosować, ale też w wielu przypadkach ogólne 

wytyczne należało zamienić w konkretne dla lokalnych społeczności rozwiązania. Z naszej 

strony staraliśmy się stosować takie warianty działań, które z jednej strony nie zagrażałyby 

bezpieczeństwu sanitarnemu, a z drugiej strony nie paraliżowały tych przestrzeni, dla któ-

rych przestój nie był konieczny. Stąd m.in. udało nam się w całym okresie pandemii zapew-

nić otwartość Urzędu Gminy. Owszem dostępność obarczona była dodatkowymi wymaga-

niami sanitarnymi, ale nie zamknęliśmy urzędu nawet przez jeden dzień z powodu panują-

cego wirusa.  

Niestety wskutek obostrzeń związanych z pandemią nie udało się uniknąć zamknięcia szkół 

i przedszkoli, co nie tylko wpływało na proces nauczania i wychowania, ale również w 

istotny sposób przekładało się na życie gospodarcze, nie rzadko zmuszając rodziców, bę-

dących jednocześnie pracownikami, do pozostawania w domu i nie świadczenia pracy za-

wodowej. Nauka na odległość odkryła przed nami znane od wieków zasady życia społecz-

nego, zmusiła nas wszystkich do rozwiązywania problemów dotąd nieuświadomionych i 

stała się okazją do wzmocnienia tych sfer ludzkiego działania, których byśmy w normalnych 

warunkach nie uruchamiali. Na nowo więc uświadomiliśmy sobie, że człowiek potrzebuje 

przede wszystkim drugiego człowieka. Na nowo odkryliśmy jak ważna i trudna jest praca 

dobrego nauczyciela. Przekonaliśmy się, że trzeba systematycznie inwestować w nowocze-

sne formy komunikacji, a w tym zakresie w naszej gminie mieliśmy wiele do nadrobienia. 

Szczęśliwie niemal w ostatniej chwili na początku roku szkolnego 2019/2020 wprowadzili-

śmy do wszystkich naszych szkół dzienniki elektroniczne i szczęśliwie polski rząd w 2020 r. 

zainwestował dodatkowe duże środki na zakup sprzętu komputerowego do szkół, w czym 
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jako gmina mieliśmy też swoją cząstkę. W 2020 r. otrzymaliśmy lub zakupiliśmy sprzęt 

komputerowy do szkół o łącznej wartości 182 182,68 zł. Właśnie w tym kontekście infor-

matyzacji życia społecznego miniony rok był zarówno dla nauczycieli jak i uczniów okazją 

do podniesienia swoich kompetencji informatycznych, a także do odnajdywania nowych 

form zdobywania wiedzy i umiejętności.  

Rządowa pomoc oczywiście nie ograniczała się do obszaru oświaty. Patrząc na wartości 

pieniężne największego wsparcia doświadczyliśmy w zakresie inwestycji gminnych. Łącznie 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 otrzy-

maliśmy gwarancje finansowe w wysokości 5 236 877 zł i przeznaczyliśmy te środki na dwa 

zadania. Jedno związane z budową drogi Zaolzie (etap II). Drugie związane z przebudową 

Gminnego Ośrodka Kultury. Bez tych pieniędzy trudno byłoby nam poszerzać działania in-

westycyjne. Ponadto środki takie, mamy tego pełną świadomość, dawały i dają możliwość 

nie tylko funkcjonowania, ale również rozwoju wielu firmom i co bardzo ważne, ograni-

czają znacząco ryzyko narastania zjawiska bezrobocia. Oczywiście w różny sposób pro-

blemy i szanse dotykały poszczególnych branż gospodarki. Stąd nie da się wyprowadzić 

zgodnych wniosków dla wszystkich i stąd też oddzielnie należałoby odnieść się np. do 

branży turystycznej, której więcej miejsca poświęcimy w kolejnym raporcie. 

Na uwagę zasługuje też fakt pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z wielu in-

nych źródeł. Warto podkreślić, że łącznie pozyskano i zaangażowano w umowach na zada-

nia inwestycyjne ponad 20 000 000 zł. Bardzo często wymaga to sprawnego przygotowy-

wania i prezentowania potrzeb Gminy Istebna na różnych forach, gromadzących osoby de-

cydujące o rozdziale środków finansowych. Możemy śmiało powiedzieć, że zabiegi te przy-

niosły bardzo dobre efekty. Najlepszym ich przykładem jest pozyskanie rekordowej kwoty 

dofinansowania budowy II etapu drogi Zaolzie. W tym przypadku, obok wspomnianego już 

wyżej dofinansowania, otrzymaliśmy również środki z Funduszu Dróg Samorządowych w 

najwyższej dotychczas wysokości 75 % planowanych kosztów inwestycji, co w momencie 

przyznawania stanowiło kwotę 7 032 325 zł, a po rozstrzygnięciu postępowania przetargo-

wego stanowiło kwotę 5 400 922,65 zł (ciągle 75% planowanych kosztów inwestycji). Poza 

tym w 2020 r. udało nam się też pozyskać środki na infrastrukturę turystyczną, tradycyjnie 

już na inicjatywy sołeckie i zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Z udziałem 

środków zewnętrznych oddaliśmy również do użytku kolejną „Zieloną Pracownię”. 

Ważnym, zakończonym w minionym roku zadaniem, realizowanym m.in. ze środków eu-

ropejskich, była rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce. Całkowite koszty zwią-

zane z tą inwestycją wyniosły 5 482 198,95 zł, a koszty wykupu działek poniesione do końca 

2020 r. – 785 580,32 zł. Przewidywana refundacja wydatków kwalifikowanych wynosi 

około 4,2 miliona złotych. Innym kosztownym zadaniem drogowym było wybudowanie ko-

lejnego odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 943 (Jaworzynka Krzyżowa – Istebna 

Beskid) o wartości 1.928.633,01 zł (90% tej kwoty stanowiło środki Urzędu Marszałkow-

skiego w Katowicach). Jak widać, drogi stanowiły ważny element naszej aktywności, o czym 

z większymi szczegółami piszemy w końcowej części tego Raportu. Teraz warto jeszcze 
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podkreślić bardzo dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Dróg Woje-

wódzkich, dzięki którym wiele spraw udawało się załatwiać na bieżąco, a wśród nich nie-

zwykle ważny dla nas remont fragmentów drogi 941 od Amfiteatru po niemal centrum w 

Istebnej i od Glinianego po Krzyżówkę.   

Rok 2020 był dla nas czasem przeprowadzania wielu ważnych i trudnych postępowań prze-

targowych. Dzięki nim mogliśmy rozpocząć realizację takich zadań jak wspomniana już roz-

budowa drogi Zaolzie, czy przebudowa i rozbudowa dwóch oczyszczalni ścieków w Pust-

kach i na Glinianym. Do tej listy dopisać jeszcze należy projektowanie fragmentów dróg 

(drogi 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa oraz drogi 943 na odcinku 

Koniaków Centrum – Koniaków Pietraszyna), a także projektowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaworzynka oraz dla wsi Koniaków. 

Realizacja zakończonych i przystępowanie do nowych inwestycji nie byłoby możliwe, nie 

tylko bez pozyskania środków zewnętrznych, ale również bez rozpoczętego w 2019 i kon-

tynuowanego w 2020 r. procesu naprawiania polityki finansowej Gminy Istebna. O tym 

procesie mieliśmy już okazję pisać w poprzednim raporcie. Wtedy wskazywaliśmy m.in. na 

zabieg „wyczyszczenia” budżetu i wieloletniej prognozy finansowej z zadań, które przez 

lata funkcjonowały tylko na papierze, a także wskazywaliśmy na podjęte skuteczne działa-

nia w zakresie uczciwej polityki podatkowej. Dzisiaj dysponując danymi liczbowym, mo-

żemy potwierdzić słuszność rozpoczętych w pierwszej połowie 2019 r. prac sanacyjnych. 

Licząc łącznie wykonanie dochodów gminy z tytułu podatków (od nieruchomości, rolnego, 

leśnego i od środków transportowych) za 2018 rok wyniosły one 4 127 199,83 zł. Te same 

podatki w roku 2019 przyniosły Gminie Istebna 6 111 278,63 zł, a w 2020 r. 5 048 302,01. 

Z liczb tych wynika, że w roku 2019 r. udało nam się wyegzekwować największą kwotę 

zaległego podatku. W roku 2020 tych zaległości nie było już tak dużo i system zaczął się 

stabilizować na poziomie bliskim 5 milionom złotych. Różnica więc pomiędzy rokiem 2018 

a rokiem 2020 wstępnie pokazuje nam skalę zaniedbań podatkowych, z jaką mieliśmy do 

czynienia do roku 2018 włącznie. Potwierdziła to kontrola Centralnego Biura Antykorup-

cyjnego rozpoczęta w marcu 2020 r., obejmująca lata 2013 – 2019. Zarówno wyniki tej 

kontroli, jak również wewnętrzna ocena wskazuje, że prace naprawcze będą trwały kilka 

lat i wymagają, zgodnie z przepisami, porządkowania obszaru podatkowego zawsze do 5 

lat wstecz. Biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności sytuację wynikającą z pandemii, 

zaproponowałam, aby drugi rok z rzędu nie podwyższać stawek podatku od nieruchomo-

ści.  

Działania naprawcze, realizowane w różnym tempie ze względu na możliwości kadrowe i 

finansowe, obejmowały też  inne obszary funkcjonowania gminy. Jesteśmy w trakcie pro-

cesu wymiany wodomierzy. Rozpoczęliśmy niezbędną modernizację naszych oczyszczalni. 

Uruchomiliśmy własną wagę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). Wyciągnęliśmy wnioski z kłopotów związanych z niedokładnościami zawartymi 

we wcześniej przygotowywanych projektach budowlanych i zaczęliśmy je w możliwym za-

kresie modyfikować, a przy nowych projektach więcej czasu poświęcać na rzetelne plano-

wanie. 
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W minionym roku do istotnych zmian doszło też w obszarze funkcjonowania kultury. Z jed-

nej bowiem strony dotknęły nas ograniczenia związane z koronawirusem, z drugiej strony 

zmiana na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Tury-

stycznej i Biblioteki Publicznej zaowocowała nowymi rozwiązaniami. Wzrosła ilość godzin 

zrealizowanych warsztatów i zajęć. Poszerzona została oferty dla różnych grup wiekowych. 

Nowe propozycje cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. M.in. ze 

względu na okoliczności zewnętrzne wzrosła aktywność GOK-u w sieci. Podjęte zostały 

nowe działania dokumentacyjne, mające szczególne znaczenie dla  lokalnej kultury, jak 

choćby nagrania cyklu filmów „Gronićki jako z bajki”, czy wydanie e-booka „Istebniańskie 

Słóweczko”, stanowiącego pierwszą antologię literatury Beskidzkiej Trójwsi. Warto też 

podkreślić, że 2020 r. w naszej gminie po raz pierwszy z inicjatywy Wójt Gminy przyznano 

nagrody Wójta w dziedzinie sportu i kultury, a także po raz pierwszy zorganizowano Galę 

Sportu. Z kolei GOK po raz pierwszy zorganizował Jarmark Istebniański. Oba te wydarzenia 

spotkały się z pozytywnym odzewem lokalnej społeczności. Sport i kultura są dumą naszej 

Trójwsi, stąd m.in. nie zabrakło też usilnych starań w sprawie modernizacji tras biegowych 

na Kubalonce, co na pewno przyczyniło się do zakończenia pierwszego etatu modernizacji 

tych tras. W obszarze zaś kultury zainicjowano współpracę z Narodowym Instytutem Kul-

tury i Dziedzictwa Wsi. Ponadto w 2020 r. zwiększono również dotacje przydzielane w ra-

mach konkursów dla organizacji pozarządowych. W obu przypadkach był to wzrost z 

80 000 do 100 000 zł. 

Dobrze przyjęty został też zrealizowany postulat utworzenia żłobka dla najmłodszych 

dzieci na terenie Trójwsi. Co prawda prywatny właściciel tego przedsięwzięcia funkcjonuje 

na razie w formule „dziennego opiekuna”, ale Gmina Istebna za pośrednictwem Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego umożliwiła w budynku dawnego przedszkola (Istebna 550) funk-

cjonowanie żłobka i wspomniany właściciel docelowo chciałby w takiej formie sprawować 

opiekę nad dziećmi do lat trzech.  

Szanowni Państwo, w tym wstępie chciałam tylko dość ogólnie przestawić podstawowe 

kierunki naszej aktywności w 2020 r. Kolejne strony Raportu pozwolą Państwu nieco bar-

dziej wniknąć w to, co kryje się za tysiącami godzin pracy urzędników, pracowników kul-

tury, pomocy społecznej i nauczycieli. Dziękuję radnym, sołtysom, Nadleśnictwu Wisła oraz 

wielu innym osobom, które z nami współpracują, a których nie sposób tu wymienić. Za 

każde zaangażowanie, przynoszące naszej gminie pożytek jeszcze raz składam serdeczne 

podziękowania. 

Z poważaniem 

Łucja Michałek 

Wójt Gminy Istebna 
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II. Charakterystyka gminy – informacje ogólne. 

Gmina Istebna usytuowana jest w południowej części województwa śląskiego, należąc 

geograficznie, historycznie i kulturowo do Śląska Cieszyńskiego. Tworzą ją trzy miejscowo-

ści: Istebna, Jaworzynka i Koniaków, dlatego też często nazywana jest Trójwsią Beskidzką. 

Położona na malowniczych zboczach Beskidu Śląskiego, liczy ponad 12 tys. mieszkańców i 

obejmuje obszar 8 426 ha.  

Gmina zlokalizowana jest tuż przy granicy z  Czechami i Słowacją, z którymi graniczy od po-

łudnia i zachodu. Tak zwany Trójstyk graniczny znajduje się we wsi Jaworzynka. Naszym 

północnym sąsiadem jest znana miejscowość wypoczynkowa Wisła, a na wschodzie gmina 

spotyka się z Kamesznicą (gm. Milówka), gdzie zboczami Koczego Zamku i Tynioka prze-

biega historyczna granica z dawną Galicją. Przez Jaworzynkę i Koniaków przechodzi nato-

miast Główny Wododział Europejski oddzielający zlewiska Morza Czarnego i Bałtyku. 

Najstarszymi są wsie Istebna i Jaworzynka. Pierwsze udokumentowane wzmianki z pieczę-

cią i nazwami wsi pochodzą z 1577 (Istebna) i 1649 r. (Jaworzynka), natomiast nazwiska 

pierwszych osadników pojawiają się w urbarzach z 1621 roku. W Koniakowie natomiast 

pierwsi osadnicy pojawili się w drugiej połowie XVII w. Zasiedlanie Trójwsi przebiegało 

dwutorowo. Część osadników przybyła tu z północnych, równinnych terenów Śląska Cie-

szyńskiego, a drugim ważnym czynnikiem było pojawienie się Wołochów. Byli to pasterze 

koczownicy, wywodzący się ze wschodniej Rumunii.  

Dzięki swoim walorom kulturowym i przyrodniczym gmina Istebna należy do bardzo atrak-

cyjnych turystycznie terenów, na których zlokalizowany jest m.in. obszar ochrony przyrody 

Natura 2000. Warto też zaznaczyć, że ponad 50% powierzchni gminy zajmują lasy. 

Nadal żywy jest tu tradycyjny strój ludowy, dawna muzyka, taniec, rękodzieło oraz budow-

nictwo drewniane. Od kilkunastu lat na terenie Istebnej i Koniakowa z dobrym skutkiem 

przywracany jest kulturowy wypas owiec. W Istebnej zobaczyć można aż sześć obiektów 

wpisanych na Szlak Architektury Drewnianej. Jaworzynka znana jest nie tylko dzięki Trój-

stykowi, ale także beskidzkiemu haftowi krzyżykowemu, a znakiem rozpoznawczym Konia-

kowa jest koronka koniakowska. 

Obszar gminy charakteryzuje bogate zagospodarowanie turystyczne, znajdują się tu 

ośrodki narciarskie, baseny, gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych, liczne obiekty noc-

legowe i gastronomiczne.  

Gmina Istebna, wraz z Brenną, Szczyrkiem, Ustroniem i Wisłą tworzą tzw. Beskidzką 5, 

a więc porozumienie mające na celu turystyczną promocję regionu. Istebna i Koniaków 

należą także do Szlaku Kultury Wołoskiej. W 2019 r. wieś Istebna znalazła się wśród pierw-

szych dziesięciu miejscowości, które otrzymały certyfikat przynależności do Sieci Najcie-

kawszych Wsi, nadawany przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. 
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Zdjęcie: Przedstawiciele wyróżnionych wsi 
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Ludność w Gminie Istebna: 

Pobyt stały 2018 2019 2020 

Istebna 5 161 5 208 5183 

Jaworzynka 3 298 3 332 3354 

Koniaków 3 697 3 671 3668 

Ogółem 12 156 12 211 12.205 

 

Pobyt czasowy 2018 2019 2020 

Istebna 118 122 121 

Jaworzynka 38 33 34 

Koniaków 57 47 38 

Ogółem 213 202 193 

 

Urodzenia 2018 2019 2020 

Istebna 64 68 69 

Jaworzynka 43 62 46 

Koniaków 51 42 46 

Ogółem 158 172 161 

 

Zgony 2018 2019 2020 

Istebna 43 42 65 

Jaworzynka 39 23 30 

Koniaków 25 40 46 

Ogółem 107 105 141 

 

W 2020 r. 133 mieszkańców naszej gminy zawarło związek małżeński.  

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły 22 pary, a jubileusz 60-lecia 5 par. 

48 mieszkańców gminy Istebna liczy powyżej 90 lat, w tym 37 kobiet i 11 mężczyzn. 

Jedna mieszkanka ma 100 lat. 

Do kwalifikacji wojskowej, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, stawiło 

się 56 osób rocznika 2001. 

W 2020 roku wydano 728 dowodów osobistych.  
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III. Struktura organizacyjna gminy. 

W 2020 r. Gmina Istebna realizowała zadania własne i zlecone przy pomocy następujących 

jednostek organizacyjnych: 

1. Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1 000. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 43-470 Istebna 1 000. 

3. Centrum Usług Wspólnych w Istebnej, 43-470 Istebna 1 000. 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej, 43-470 Istebna 550. 

5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej, 43-470 Istebna 30. 

6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce, 43-476 Jawo-

rzynka 366. 

7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 400. 

8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie, 43-474 Ko-

niaków 280. 

9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie, 43-474 Koniaków 480. 

10. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 

w Istebnej, 43-470 Istebna 68. 

 

IV. Charakterystyka działalności poszczególnych jednostek organizacyj-

nych Gminy Istebna. 

1. Urząd Gminy 

Na koniec 2020 r. Urząd Gminy Istebna zorganizowany był w następujących komórkach 

organizacyjnych: 

a) Referat Finansowy, 

b) Referat Społeczno-Administracyjno-Informatyczny, 

c) Urząd Stanu Cywilnego, 

d) Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, 

e) Referat Usług Komunalnych, 

f) Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty. 

Spośród wielu zadań realizowanych na rzecz mieszkańców część opisanych zostanie 

w dalszej części, a w tym miejscu zwracamy uwagę na dane z 31 grudnia  2020 r., od-

noszące się do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także na zadania, które na bie-

żąco realizował Referat Usług Komunalnych: 

• Długość sieci wodociągowej wyniosła 79 km. 

• Długość sieci kanalizacyjnej wyniosła 65,6 km. 

• Liczba budynków przyłączonych do wodociągu wyniosła 1 757 budynków. 

• Liczba budynków przyłączonych do kanalizacji wyniosła 1 264 budynków. 

• Ilość wody pobranej z ujęć wyniosła 310 218 m³. 

• Ilość odprowadzonych ścieków wyniosła 240 678 m³. 
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• Ilość gospodarstw domowych korzystających z wody gminnej oraz kanalizacji 

wyniosła 955 gospodarstw. 

• Ilość gospodarstw domowych korzystających tylko z wody gminnej wyniosła 

802 gospodarstwa. 

• Ilość gospodarstw domowych korzystających tylko z kanalizacji gminnej wynio-

sła 309 gospodarstwa. 

W 2020 r. Referat Usług Komunalnych odnotował 25 zgłoszonych awarii na sieci wo-

dociągowej, które zostały usunięte w możliwym jak najkrótszym czasie. Wśród nich 

niektóre wymagały wymiany całego odcinka sieci wodociągowej. Takiej wymiany do-

konano w Istebnej Centrum, gdzie wymieniono wadliwą starą część sieci żeliwnej na 

nową wraz z przeciskiem przez Drogę Wojewódzką 941. Dodatkowo na nowej sieci za-

montowano studnię wodomierzową w celu opomiarowania sieci. Wodomierz w stu-

dzience usprawnia pracę w momencie lokalizowania awarii na sieci wodociągowej oraz 

dzięki niemu mamy możliwość obliczania strat wody na sieci. 

 

Zdjęcia: Prace nad wymianą awaryjnej sieci wodociągowej Istebna Centrum 

Należy również wspomnieć, iż w roku 2020, usunięto 8 awarii na sieci kanalizacyjnej. 

Awarie w głównej mierze dotyczyły udrożnienia zatkanych studzienek kanalizacyjnych. 

Jesienią został przebudowany odcinek sieci kanalizacyjnej na działce 3247 zlokalizo-

wana w Istebna Dzielec. Przebudowa dotyczyła obniżenia odcinka 47 metrów rur ka-

nalizacyjnych oraz studzienek rewizyjnych.  

W zakresie bieżącej eksploatacji przepompowni ścieków wyremontowano 6 pomp zlo-

kalizowanych na przepompowniach: Istebna Andziołówka, Istebna Tartak,  gdzie w 
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związku ze złym stanem technicznym jednej z remontowanych pomp zdecydowano się 

na zakup nowej pompy oraz Jaworzynka Łabaje i Duraje. Dodatkowo  zakupiono jeszcze 

2 nowe pompy dla przepompowni ścieków Jaworzynka Bestwiny oraz pompę dla prze-

pompowni wody Istebna Szarce. 

Gmina zakupiła 405 sztuk wodomierzy objętościowych z modułami radiowymi, które 

pozwalają na zdalny odczyt, bez konieczności wchodzenia do domu. Dodatkowo zo-

stały dokupione plomby do wodomierzy w celu ich uzupełnienia. Początkiem roku za-

kupiono również nowy system radiowy do zdalnego odczytu wodomierzy IZAR Mobile, 

dzięki któremu odczytujemy wodomierze regularnie co 2 miesiące z takich przysiółków 

jak: Koniaków Centrum, Szańce, Gronik, Wołowa, Rozceście, Jasiówka, Istebna Cen-

trum, Dziedzina, Kulonki, Kubale, Michałki, Haratyki oraz Jaworzynka Duraje. W najbliż-

szym czasie planowane jest dalsze wymienianie wodomierzy w sołectwach Koniaków, 

Istebna, Jaworzynka.  

Zdjęcia: Wodomierz z nakładką radiową oraz systemem do zdalnego odczytu wodomierzy. 

Z inwestycji Referatu Usług Komunalnych wykonano częściową modernizację ujęcia 

wody Jaworzynka Krężelka. Zakres prac obejmował wymianę szafy sterującej na ujęciu 

wody, montaż zasuw elektronicznych typu AUMA, montaż szafy dla monitorowania 

poziomu mętności wody oraz poziomu wody w zbiornikach. Cały nowy osprzęt pomaga 

zautomatyzować pracę ujęcia wody poprzez pomiar mętności, gdzie w skutek przekro-

czenia parametrów mętności, komputer steruje zasuwami elektronicznymi w celu za-

mknięcia dopływu wody do zbiornika wody surowej. Dodatkowo zostały wymienione 

złoża filtracyjne na ujęciu wody oraz w zbiorniku wody surowej, co pozwoliło na lepszą 

filtrację wody w początkowej fazie uzdatniania. Wykonano również automatyzację na 

zbiorniku wody na Szkawlonce, dzięki czemu całe sterowanie ujęciem jest możliwe po-

przez pracę zdalną z telefonu, czy też komputera lub laptopa.  
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Zdjęcia: po lewej: szafa odczytująca mętności wody z potoku Krężelka,  

po prawej: system automatycznych zasuw. 

Zakupiono nowy kompresor do napowietrzania wody w aeratorze, który zlokalizowany 

jest na SUW Koniaków Jasiówka. Rozpoczęto prace nad wykonaniem nowej studni głę-

binowej w rejonie Istebna Jasnowice. W fazie początkowej prace polegały na przepro-

wadzeniu badań geodezyjnych, w celu zlokalizowania zasobu wodnego wystarczają-

cego dla zaopatrzenia ludności w wodę. Następnie wykonano odwiert poszukiwawczy 

w celach przeprowadzenia badań przydatności wody do spożycia. Kolejnym etapem, 

który będzie realizowany, to wykonanie studni oraz uzyskanie wszystkich stosownych 

zezwoleń dla jej eksploatacji. 

W 2020 roku wymieniono uszkodzoną skrzynkę elektryczną na SUW Istebna Pietro-

szonka. Dzięki udanym negocjacjom z grupą Tauron, wymieniono 30 sztuk opraw so-

dowych na oprawy typu LED w okolicach Istebna Gliniane, Centrum, Dziedzina. Zaku-

piono 5 sztuk nowych opraw typu Led i zamontowano nowe oświetlenie w rejonie Ja-

worzynka Waszuty, Klimasy, Łupienie. Na odcinku od OSP Jaworzynka w stronę Jawo-

rzynki Bucznika wymieniono 5 opraw sodowych na nowe oświetlenie LED, które Gmina 

Istebna otrzymała w formie darowizny.  Dzięki wymianie oświetlenia Gmina zyskuje nie 

tylko na estetyce, ale również na minimalizowaniu zużycia energii elektrycznej, a co za 

tym idzie większej oszczędności za opłaty za pobór energii elektrycznej. 
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Zdjęcie: Prezentacja oświetlenia ulicznego, z lewej widok po zmroku, z prawej zdjęcie oprawy LED 

Zakupiono także nowe iluminacje świąteczne, które wprowadziły nas w piękny klima-

tyczny nastrój świąteczny. Zostały rozwieszone w parku w Istebnej Centrum oraz za-

wieszone zostały nowe lampki na choince przy parkingu Na Grapie. Udekorowano rów-

nież lampy przed urzędem gminy oraz w parku w postaci kul świerkowych i choinek. 

             Zdjęcia: Iluminacje świąteczne przed Urzędem Gminy 
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Zdjęcia: Iluminacje świąteczne przed Urzędem Gminy oraz w Parku Istebna Centrum 

 

W dziale gospodarki komunalnej, zgodnie z art. 6d ustawy z dnia 13 września 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, był przegotowywany przetarg na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka-

łych oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na okres 

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  Nowością w tym zakresie było przejęcie 

obowiązku odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych, a kon-

kretnie od tzw. „domków letniskowych”. Rozwiązanie to zostało przyjęte uchwałą Rady 

Gminy Istebna  nr XXII/158/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku. W wymaganym terminie 

wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyło Konsorcjum Firm: EKO-STELA Sp. z o.o. z Brze-

zówki, jako lider konsorcjum oraz PPHU Ekoplast – Produkt s.c., jako członek konsorcjum. 

Po nowelizacji ustawy i zgodnie z założeniami przetargowymi Gmina Istebna od stycz-

nia 2021 r. ponosi opłatę od faktycznej ilości odebranych odpadów, a nie jak było do-

tychczas w formie ryczałtu. Po raz pierwszy rozpoczął się też częstszy wywóz zmiesza-

nych odpadów komunalnych oraz bioodpadów przypadający w okresie od kwietnia do 

października. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system 

gospodarki odpadami powinien się bilansować, tzn. koszty utrzymania systemu po-

winny być pokrywane przez wnoszących opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Tym 

czasem od lipca 2013 r. do grudnia 2020 r, Gmina dopłaciła do gospodarki odpadami 

ponad 600 000,00 zł. Zaś w samym 2020 roku dopłata do systemu gospodarki wyniosła 

392.156,39 zł, a to z uwagi na fakt nie podnoszenia stawki do poziomu bilansowania , 

ale przede wszystkim z powodu wystąpienia pandemii i przejęcia części opłaty przez 

Gminę jako forma tzw. tarczy antykryzysowej dla mieszkańców. Jednakże wyniki po-

stępowania przetargowego w 2020 roku na nowych zasadach i bez możliwości płatno-

ści ryczałtowej spowodowały, że Rada Gminy Istebna uchwałą z dnia 26 listopada 2020 
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r. zmuszona była podnieść stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z 16 zł (obowiązujące w 2020 r.) od osoby za miesiąc do 19 zł (obowiązujące od 2021 

roku), co przy porównaniu z sąsiednimi gminami nie okazało się wysoką podwyżką. 

Prawie wszystkie okoliczne gminy musiały borykać się ze znacznymi podwyżkami sta-

wek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W rankingu jesteśmy gminą z 

najniższą stawką i tak od 2021 roku. Dla przykładu w  Wiśle stawka wynosi 20 zł, w 

Ustroniu 29,90 zł, w Brennej 26,00 zł, w Hażlachu 29,00 zł, a w Dębowcu 27,00 zł. 

Warto zaznaczyć również, że odpady od 2021 r. ważone są na nowo zainstalowanej 

wadze samochodowej stalowo-żelbetowej, która znajduje się w Istebnej w Punkcie Se-

lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest to waga zagłębiona o nośności 40 

ton oraz długości 8 metrów. Montaż wagi miał miejsce jesienią 2020 roku i  wykonany 

został przez firmę Mikro-Wag z Nowego Sącza. Koszt inwestycji wyniósł 81.180,00 zł. 

Pomiarów wagowych dokonuje nowo zatrudniony pracownik obsługi PSZOK-a, który 

oprócz tego, że monitoruje pracę firmy wywozowej, to zajmuje się także obsługą 

mieszkańców, którzy przywożą odpady selektywne oraz problemowe na PSZOK. Mon-

taż wagi stanowił ważny aspekt dla dalszego postępowania z całym systemem odbioru 

odpadów komunalnych, dlatego, że na bieżąco można weryfikować  ilości odbieranych 

odpadów oraz kontrolować wywiązywanie się firmy z warunków umowy jak również 

samych mieszkańców poprzez kontrolę segregacji. W ramach prowadzenia systemu 

gospodarki odpadami realizowana jest również edukacja ekologiczna mieszkańców po-

przez zamieszczanie artykułów o tematyce ekologicznej w prasie lokalnej oraz na stro-

nie internetowej www.istebna.eu. W 2020 r. wspierano akcję sprzątania świata po-

przez udostępnienie worków oraz możliwości odbioru odpadów zebranych przez osoby 

uczestniczące w tej akcji z zanieczyszczonych okolic, dróg czy lasów. 

Rada Gminy Istebna w dniu 30 marca 2020 r. podjęła uchwałę nr XIX/130/2020 w spra-

wie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bez-

domności zwierząt na naszym terenie. W ramach tego programu w 2020 r. 10 bezpań-

skich psów trafiło do schroniska w Cieszynie, wysterylizowano 16 kotek, wykastrowano 

http://www.istebna.eu/
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8 kocurów oraz przekazano karmę do opiekunów kotów wolnożyjących, którzy w czasie 

okresu zimowego dokarmiają te zwierzęta. 

 

 

Zdjęcia: Chodnik na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce Centrum 

 

W lipcu 2020 r. rozpoczęły się prace związane z modernizacją chodnika na cmentarzu 

komunalnym w Jaworzynce. W wyniku tych prac wykonano nową nawierzchnię chod-

nika prowadzącego od wejścia głównego oraz przy wejściu bocznym budynku gospo-

darczego. Zniszczoną nawierzchnię chodnika zastąpiono nową kostką betonową na po-

wierzchni 160 m2. W celu zabezpieczenia obrzeża przy chodniku od strony bocznej wy-

konano betonową ławę. Z kolei w miesiącu sierpniu rozpoczęto kontynuację prac zwią-

zanych z wymianą 40 przęseł ogrodzenia cmentarza od strony prawej oraz całej części 

strony lewej jadąc od Jaworzynki Centrum. Obecnie płot wokół całego terenu cmenta-

rza wykonany jest w jednolitym stylu co w połączeniu z modernizacją chodnika zna-

cząco podwyższyło walory estetyczne samego cmentarza oraz poprawiły bezpieczeń-

stwo i komfort dla wszystkich odwiedzających nekropolię. Łączny koszt wykonanych 

prac modernizacyjnych to  62 378, 60 zł. 

Zanim omówione zostaną w oddzielnych punktach zadania realizowane przez gminę, 

w tym miejscu chcemy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na obowiązujące 

przepisy, część zadań związanych z funkcjonowaniem systemu opieki, wychowania 
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i kształcenia dzieci i młodzieży nie podlegała Centrum Usług Wspólnych, ale Samodziel-

nemu Stanowisku ds. Oświaty.  W ramach tego stanowiska realizowane były m.in. na-

stępujące zadania: 

• Prowadzenie całości spraw dotyczących udzielania, rozliczania i kontroli 
poprawności wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-
wychowawczych. 
W 2020 r. Gmina Istebna dotowała 5 niepublicznych placówek wychowania 
przedszkolnego. Były to: 

➢ Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa (Istebna 1393) otrzymało 
dotację z budżetu Gminy na łącznie 597 dzieci (średnio 50 dzieci 
w miesiącu) w kwocie 320 302,44 zł, w tym kwotę dotacji celowej z 
budżetu państwa w wysokości 55 949,05 zł. 

➢ Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II (Istebna 1010) otrzymało 
dotację z budżetu Gminy na łącznie 594 dzieci (średnio 49 dzieci 
w miesiącu) w kwocie 316 010,28 zł, w tym kwotę dotacji celowej z 
budżetu państwa w wysokości 49 254,37 zł. 

➢ Niepubliczne Przedszkole „Smerfokolandia” (Jaworzynka 692) 
otrzymało dotację z budżetu Gminy na łącznie 598 dzieci (średnio 50 
dzieci w miesiącu) w kwocie 320 838,96 zł, w tym kwotę dotacji celowej 
z budżetu państwa w wysokości 59 296,63 zł.  

➢ Niepubliczne Przedszkole „Miglanc” (Koniaków 5) otrzymało dotację 
z budżetu Gminy Istebna na łącznie 984 dzieci (średnio 82 dzieci w 
miesiącu) w kwocie 527 935,68 zł, w tym kwotę dotacji celowej z 
budżetu państwa w wysokości 91 335,95 zł oraz dotację z budżetu 
Gminy Istebna na łącznie 8 dzieci (średnio 1 dziecko w miesiącach od 
stycznia do sierpnia), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego w kwocie 45 188,64 zł.  

➢ Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina”, 
(Jaworzynka 657) otrzymał dotację z budżetu Gminy Istebna na łącznie 
232 dzieci (średnio 19 dzieci w miesiącu) posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego oraz łącznie 578 dzieci posiadających 
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (średnio 48 dzieci 
w miesiącu) w łącznej kwocie 1 056 543,82 zł, w tym kwotę dotacji 
celowej z budżetu państwa w wysokości 18 650,00 zł.  

 
Poza wymienionymi placówkami niepublicznymi, Gmina Istebna wypłaciła 
6 051,98 zł na dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego 
na terenie innych gmin (Wisła, Żory). 
Łączna kwota dotacji wypłacona niepublicznym placówkom wychowania 
przedszkolnego w 2020 r. wynosiła 2 592 871,80 zł i składała się z: 

➢ środków budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań w 
zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 274 486,00 zł; 

➢ środków budżetu gminy w wysokości  2 318 385,80 zł. 
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Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko niepublicznego przedszkola wyno-

siła 536,52 zł. 

Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko posiadające opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju wynosiła 456,23 zł. 

Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko niepełnosprawne, sześcioletnie, 

mieszkające na wsi, uczęszczające do niepublicznego przedszkola wynosiła 

439,94 zł. 

Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko z niepełnosprawnością ruchową 

uczęszczające do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wyno-

siła 1 575,08 zł.  

Miesięczna kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w tym z zespołem Aspergera wynosiła 5 159,76 zł.  

 

• 14.10.2020 r. została wpisana do rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dzien-

nych opiekunów, nowa placówka dziennego opiekuna, pełniąca opiekę nad 

dziećmi do lat 3. Placówka mieści się w Istebnej w budynku dawnego przed-

szkola „Na Dzielcu”. Umowa najmu budynku zawarta jest na okres 5 lat z na-

jemcami Państwem Elizą i Janem Sapetami, którzy prowadzą podobne placówki 

w powiecie żywieckim. 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad 5 dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3, 

codziennie w godzinach od 6.00 do 17.00. Miesięczny koszt czesnego od jed-

nego dziecka wynosi 800,00 zł. Dzienne wyżywienie wynosi 15,00 zł, na które 

składa się 5 posiłków. Gmina Istebna nie płaci dotacji na dzieci uczęszczające 

do placówki dziennego opiekuna. 

 

• Prowadzenie całości spraw dotyczących kwot dofinansowań dla pracowników 

młodocianych. 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami 

w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyu-

czeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egza-

minu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników, lecz muszą spełnić wymagania regulowane art. 

122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W 2020 r. 23 praco-

dawców otrzymało ze środków Funduszu Pracy kwotę w łącznej wysokości 

224 412,68 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia 30 

młodocianych pracowników. 
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2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zestawienie programów i zadań realizowanych przez GOPS w 2020 r. ilustruje poniższa 

tabela. 

 

Podstawowe informacje na temat realizowanych programów przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Istebnej przedstawione zostały w rozdziale IX Realizacja gmin-

nych polityk, strategii i programów. 

  

3. Centrum Usług Wspólnych 

Zadania oświatowe realizowane przez gminę to zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo 

oświatowe: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; zapewnienie warunków umożli-

wiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem specjalnym; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz 

zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finanso-

wej i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w 

pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, 

programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wy-

konywania innych zadań statutowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest m.in. 

przez CUW . 

W roku 2020 ze względu na pandemię pojawiły się duże utrudnienia w realizacji tych 

zadań ze względu na zdalne nauczanie. Zebrano dane, które wskazywały na duże braki 

sprzętowe wśród naszych uczniów, co w wielu przypadkach, nie pozwalało na korzy-

stanie ze zdalnej nauki. Wypożyczanie szkolnych sprzętów nie pokrywało braków, dla-

tego priorytetem stało się zdobycie dodatkowych środków na zakup komputerów. 

Gmina Istebna pozyskała środki w dwóch programach : Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + 

Rodzaj świadczeń Ilość ro-

dzin 

Ilość 

osób 

Kwota 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

132  210 249 812,82 zł 

Zasiłki  stałe 32 32 169 363,57 zł  

Pomoc państwa w zakresie dożywiania  214 626 164 023,70 zł 

Pomoc materialna dla uczniów 29 67 41 046,08 zł   

Świadczenia wychowawcze  500 + 1445 2603 16 820 530,00 zł  

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, 

w tym: „Becikowe” 

750 

129 

1160  

129 

5 287 603,27 zł 

129 000,00 zł 

Fundusz alimentacyjny 22 28 130 110,00 zł 

Program „Dobry start” 1103  1797 557 068,91 zł 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 6 11 58 952,42 zł 
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na ogólną kwotę  182 182,68 zł. W ramach programu e-aktywni pozyskano sprzęt na 

kwotę 32 000  zł, zaś Gmina zakupiła laptopy za 30 000 zł. Ogólnie zakupiono 94 lap-

topy i 12 tabletów za 244 182,68 zł. Zdalna nauka wymagała przeorganizowania pracy 

szkól i przedszkola. Do czerwca 2020 r. nauka odbywała się głównie poprzez strony 

internetowe szkół, ale dzięki szkoleniom i poszukiwaniom nauczycieli od października 

nauka prowadzona była bezpośrednio z uczniami na platformie internetowej. Zakup 

pakietu dzienników elektronicznych do szkół ułatwił komunikację z rodzicami oraz we-

wnętrzną miedzy  nauczycielami, co znacznie ułatwiło pracę . 

We wszystkich szkołach Gminy Istebna naukę ukończyło w 2020 r. 122 absolwentów, 

a rozpoczęło 193 uczniów. W poszczególnych placówkach obowiązek nauki spełniało 1 

221 uczniów w 79 oddziałach, co obrazuje poniższa tabela. 

Placówka Liczba 

uczniów 

Liczba od-

działów 

Szkoła podstawowa nr 1 im. Ks. Józefa Londzina w 

Istebnej 

431 23 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w 

Istebnej 

78 8 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Koniakowie 

299 16 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 

 

70 8 

Szkoła Podstawowa nr 1 im.  Ks. Jana Twardowskiego 

w Jaworzynce 

281 16 

Szkoła Podstawowa nr 2 w  Jaworzynce  

 

62  8 

Razem 1221 79 

 

Średnio na jeden oddział przypada 15,45 dzieci, najwięcej w Szkole Podstawowej nr 1 

w Istebnej 18,7,a najmniej w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce 7,75. 

 

LICZBA NAUCZYCIELI NA DZIEŃ 30.09.2020 r. W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLU I ODDZIA-

ŁACH PRZEDSZKOLNYCH  Z PODZIAŁEM NA STOPNIE AWANSU 

Placówka Stażysta Kontrak-

towy 

Miano-

wany 

Dyplo-

mowany  

Razem 

Szkoła podstawowa nr 

1 im. Ks. Józefa Lon-

dzina w Istebnej 

1 10,54 11,69 44,1 67,33 
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Szkoła Podstawowa nr 

2 im. Marii Konopnic-

kiej w Istebnej 

0 1,95 2,74 12,76 17,45 

Szkoła Podstawowa nr 

1 im. Stanisława Wy-

spiańskiego w Koniako-

wie 

4 4,11 7,37 20,01 35,49 

Szkoła Podstawowa nr 

2 w Koniakowie 

1,1 3.39 3,0 7,7 15,19 

Szkoła Podstawowa nr 

1 im.  Ks. Jana Twar-

dowskiego w Jawo-

rzynce 

0,0 3,39 2,61 29,68 35,68 

Szkoła Podstawowa nr 

2 w Jaworzynce  

2,5 2,84 0,06 8,75 14,15 

Razem 8,6 26,22 27,47 123 185,29 

 

LICZBA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA DZIEŃ 30.09.2020 r W SZKOŁACH ,     

PRZEDSZKOLU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH   

 

 

 

Placówka 

 
Admi-
nistra-
cja 

 

 
Kon-
ser -  
wator 
palacz 

 
Woźna 

oddzia-

łowa 

 
Sprza-
anie 

 
Kuchnia 

inten-

dent 

   
Ra-

zem 

Zespół Szkolno – Przed-

szkolny w Istebnej 

 
      2,75 

 
        4 

 
       5 

 
      11 

 
        9 

 
  31,73 

Szkoła Podstawowa nr 

2 im. Marii Konopnic-

kiej w Istebnej 

1+ 
inten-
dent 

 
        1  

 
       0 

 
        2 

 
       2 

 
    6 

Szkoła Podstawowa nr 

1 im. Stanisława Wy-

spiańskiego w Koniako-

wie 

 
        1 

 
       2 

 
        0 

 
       4 

 
       4 

 
   11 

Szkoła Podstawowa nr 

2 w Koniakowie 

 
        1 

+inten-

dent   

 
        1 

 
        1 

 
      1,5 

      
     1,75 

 
  6,25 
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Szkoła Podstawowa nr 

1 im.  Ks. Jana Twar-

dowskiego w Jawo-

rzynce 

 
       1 

 
        2 

 
        1 

 
        4 

 
        4 

 
    12 

Szkoła Podstawowa nr 

2 w Jaworzynce  

    
         1 

+inten-

dent 

         
      1 

     
        0 

 
       1,5 

 
       2 

 
    5,5 

Razem  
    7,75 

 
       11 

 
        7 

 
     24  

 
     22,75 

           

 
  72,5 

 

 

Poza działalnością dydaktyczną we wszystkich placówkach prowadzone są działania 

wspomagające uczniów w rozwoju i niwelowaniu napotykanych trudności, w postaci 

różnorakich zajęć prowadzonych zgodnie z potrzebami uczniów. 

TABELA PRZEDSTAWIA RODZAJE ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH UCZNIÓW WE WSZYST-

KICH PLACÓWKACH 

 

Rodzaj zajęć 

Liczba godzin tygodniowo  

RAZEM ZSP SP 2 

Istebna 

SP 1 

Konia-

ków 

SP 2 

Konia-

ków 

SP 1 

Jawo-

rzynka 

SP 2  

Jawo-

rzynka 

Zajęcia rewalidacyjne 32 8 14 2 26 2 84 

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

5 2 3 1 4 1 16 

Nauczyciel wspomaga-

jący 

80 60 42 - 57 - 239 

Logopeda 22 4 11 3 11 3 54 

Pedagog  51 7 22 7 22 7 116 

Nauczanie indywidu-

alne 

8 - 14 - 10 8 40 

Świetlica 65 26 55 26 55 26 253 

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

4 2 3 2 3 1 15 

Dodatkowa nauka j. 

polskiego 

- - 2 2 - - 4 

Zajęcia indywidualne 

na podst. orzeczeń 

18 - - - 18 - 36 

Zindywidualizowana 

ścieżka 

41 - 4 - 8 - 53 

        Razem 352 111 170    43 214 48 938 
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W roku 2020 do egzaminów zewnętrznych przystąpiło 122 uczniów z Gminy Istebna. 

Wyniki  ósmoklasistów kształtowały się następująco w stosunku do wyników powiato-

wych, wojewódzkich i krajowych: 

                                WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2020 ROK 

           Przedmiot 

Szkoła 

Język polski 

% 

Matematyka 

% 

Język angielski 

% 

SP 1 Istebna 53,76 37,29 41,24 

SP 2 Istebna 62,40 36,00 34,80 

SP 1 Koniaków 62,73 39,14 45,19 

SP 2 Koniaków 48,67 27,00 47,33 

SP 1 Jaworzynka 49,12 32,21 40,21 

SP 2 Jaworzynka 70,25 46,63 58,50 

GMINA 55,52 36,43 42,78 

Powiat cieszyński 61,61 46,72 54,45 

Woj. śląskie 59,00 46,00 55,00 

Cały kraj 59,0 46,00 54,00 

 

       Gmina Istebna od wielu lat klasyfikuje się na ostatnich miejscach, czas na reformę            

       oświaty w naszej gminie. 

W celu motywowania uczniów do osiągania coraz wyższych wyników, wprowadzono 

stypendia za wysokie wyniki w nauce. W roku 2020 wypłacono stypendia na kwotę 

12 000,00 zł. Szkoły wprowadzają działania naprawcze, aby  systematycznie podwyż-

szać wyniki egzaminów zewnętrznych.  

Uczniowie naszych szkół biorą udział w wielu konkursach i zawodach, gdzie mogą wy-

kazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W roku 

2020 mogą poszczycić się takimi osiągnieciami jak: 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Londzina w Istebnej: 

• Laureat  i finalista w XXV Konkursie Wiedzy Biblijnej dla klas 4-5,  
• 9 wyróżnień w  Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,KANGUR”, 
• Wyróżnienie w Konkursie Języka Angielskiego org. przez LO im. Żeromskiego w Biel-

sku-Białej, 
• 2 laureatów w Konkursie  „Zuch”,  
• Laureat i 2 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia, 
• Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, 
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• II miejsce w  klasyfikacji generalnej Pucharu Grupy Azoty w biegach narciarskich, 
• I i 2 III miejsca w rankingu Śląsko-Beskidzkiej Ligii regionalnej w biegach narciar-

skich. 
 

 W Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie: 

• Tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii. 

 
 W Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie: 

• Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu  „Orzeł informatyczny", 

• II i III miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach". 

  
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce: 

• Wynik bardzo dobry w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,, KANGUR”,  

• Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, 

• Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, 

• II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”, 

• Wyróżnienie w V Wojewódzkim Konkursie „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohate-

rowie”, 

• I miejsce w Konkursie na kolaż „Ocalić od zapomnienia” (zorg. przez WOM Bielsko 

– Biała oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej), 

• Dwa miejsca w pierwszej trójce w biegach przełajowych na etapie powiatowym i 

rejonowym, 

• III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gry na Instrumentach Unikatowych, 

• I i II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych,  

• I, II i III miejsce oraz wyróżnienie specjalne w  Powiatowy Gwarowy Konkurs Recy-

tatorski "Tu sóm moi korzynie". 

 
W Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce: 

• Nagroda Dyrektora w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Mieszkam w Be-
skidach",  

• Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie na projekt społeczny w ramach programu 
Mądrzy Cyfrowi. 

 
LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ISTEBNA 

 Przedszkole/oddz. przedszkolny Liczba dzieci  Oddziały 

Przedszkole Gminne  w Istebnej 134 6 

Oddz. przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej 10 1 

Oddz. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie 48 2 
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Oddz. przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie 21 1 

Oddz. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce 74 3 

Oddz. przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce 18 1 

                                                                       Razem 305 14 

  

Od  1 września 2020 r. w funkcjonujących przy szkołach oddziałach przedszkolnych 

opieka nad dziećmi sprawowana jest podobnie jak w przedszkolu przez 9 lub 8 godzin, 

a nie jak dotychczas przez 5 godzin. Pozwala to rodzicom na spokojny odbiór dziecka 

po godzinach pracy.   

   Na terenie gminy działają też przedszkola niepubliczne dotowane przez gminę. Wy-

sokość tej dotacji  to 75% kwoty utrzymania dziecka w przedszkolu  gminnym. Od stycz-

nia 2018 roku toczy się sprawa sądowa dotycząca zaskarżenia wysokości dotacji na 

jedno dziecko za 2017 rok, przez właścicielkę przedszkola „Miglanc”. Sprawa jest po 

licznych odwołaniach i nadal w toku. Generuje ona dużą ilość dodatkowej pracy dla 

wielu osób – obliczeń , poszukiwania danych w archiwum i odpowiedzi na kolejne in-

formacje sądowe. 

 

LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ISTEBNA 

Przedszkole Liczba dzieci Oddziały 

Przedszkole św. Józefa w Istebnej 50 2 

Przedszkole św. Jana Pawła w Istebnej 47 2 

Przedszkole „ Smerfokolandia” w Jaworzynce 44 2 

Przedszkole „ Miglanc” w Koniakowie 80 4 

Punkt terapeutyczny „ Słoneczna Kraina” w Jaworzynce 18 1 

                                                              Razem  239  11 

 

Łącznie 544 dzieci w wieku 3 do 6 lat uczęszczało do przedszkoli na terenie naszej 

gminy. 

Ze względu na sieć szkół zależną od  rozległego i trudnego komunikacyjnie terenu 

gminy, ponosimy duże wydatki na zadania oświatowe: 

 

KOSZTY PONIESIONE PRZEZ PLACÓWKI W 2020 R. W  ROZLICZENIU NA JEDNEGO 

UCZNIA/ PRZEDSZKOLAKA W ROKU 

Placówka Wydatki 2020 Koszt na 1 

dziecko 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Józefa Londzina 

w Istebnej 

7 735 454,00 13 691,00 
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 

w Istebnej 

1 702 730,00 19 349,00 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiań-

skiego w Koniakowie 

3 706 523,00 10 681,00 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 1 487 446,00 16 345,00 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardow-

skiego w Jaworzynce 

4 007 682,00 11 289,00 

Szkoła Podstawowa nr 2 w  Jaworzynce    1 373 733,00 17 172,00 

                                                                 Razem  20 013 578,00  Śr. 14 754,00 

 

Miesięczny średni  koszt utrzymania jednego dziecka w gminnych placówkach to 

1 229,00 zł. 

Pozyskujemy też dodatkowe środki wspomagające realizację zadań oświatowych i tak 

w 2020 roku otrzymaliśmy 20 000,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czy-

telnictwa, 14 000,00 zł, w programie Aktywna Tablica, 37 426,00 zł na Zieloną Pracow-

nię oraz 61 085,00 zł z rezerwy oświatowej 0,4 %. Łącznie pozyskano środki na kwotę 

132 511,00 zł.  

 

OGÓLNIE WYDATKI  I DOTACJE NA OSWIATĘ W 2020 R0KU 

Wydatki ogółem – szkoły i przedszkole gminne                  20 013 578,00 

Wydatki – dotacje dla przedszkoli niepublicznych                    2 318 385,00 

Dowóz uczniów (w tym niepełnosprawnych)                       341 619,00 

Subwencja Oświatowa (środki z budżetu państwa)                 14 464 708,00 

Dotacja przedszkolna (środki z budżetu państwa)                        557 576,00 

Wydatki razem                     22 673 582,00   

Subwencja + dotacja    15 022 284,00               tj. 66 % 

Środki z budżetu gminy    7 651 298,00               tj. 34 % 

Wynagrodzenia nauczycieli 14 602 018,04 

Wynagrodzenia obsługi 2 680 024,64 

 

4. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna  

Aktywność istebniańskiej instytucji kultury ilustruje poniższe zestawienie podejmowa-

nych działań: 

a) organizacja 12 imprez i wydarzeń kulturalnych: 

• XIX Zimowe Zawody Furmanów, 

• XII Dzień Kobiet w Istebnej i Gala Finałowa Konkursu na Kobietę Oryginalną Ślą-

ska Cieszyńskiego, 
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• XXVI Festyn Istebniański online – koordynacja nagrania estrady istebniańskiej 

do programu 57. TKB „W mateczniku kultury Beskidu Śląskiego” z udziałem lo-

kalnych zespołów, kapel i twórców ludowych, 

• partycypacja w organizacji Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie, 

• Dożynki Gminne, 

• I Gala Sportu w Istebnej, 

• odsłonięcie muralu w centrum wsi Jaworzynka, 

• spotkania opłatkowe dla seniorów w remizach OSP w Istebnej, Jaworzynce i Ko-

niakowie połączone z występami dzieci – wydarzenie trzydniowe, 

• Konkurs na Ciasteczka Świąteczne z Trójwsi, 

• Przegląd Połaźników i Pastuszków,  

• I Jarmark Świąteczny w Istebnej, 

• Konkurs plastyczno-literacki “ Św. Jan Paweł II w 100. rocznicę urodzin”; 

b) organizacja 2 imprez sportowych: 

• 45. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik”, 

• IX Przełajowy Bieg na Tyniok; 

c) organizacja wystaw, wernisaży, prelekcji:  

stałe: 

• Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata, 

• Wystawa Twórczości Ludowej; 

czasowe: 

• Wystawa „Pobożność ludowa inspiracją dla artystów”, 

• Wystawa „Transcendentny koncert. Nigdy nie zaginie w Beskidach spiywanie” 

– wystawa grafiki Kingi Kądzieli – wernisaż online, 

• "Ginące rzemiosła beskidzkiej Trójwsi dłutem zatrzymane” – wystawa rzeźby 

Zbigniewa Krężeloka z Koniakowa i jego uczniów – wernisaż online, 

• Wystawa „Historia pisana nicią. Wczoraj, Dziś i Jutro” – zwieńczenie stypen-

dium Beaty Legierskiej z Koniakowa – wernisaż online, 

• Wystawa pokonkursowa Konkursu plastyczno-literackiego dla dzieci i mło-

dzieży „Św. Jan Paweł II w 100. rocznicę urodzin”, 

• III Spotkanie z Literaturą Regionu; 
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d) finansowanie pierwszych zajęć i warsztatów, zainicjowanych przez nową Dyrektor 

Panią Łucję Dusek- Francuz: 

• szkółka malarska dla dzieci prowadzona przez Antoniego Konarzewskiego, 

• warsztaty koronki koniakowskiej prowadzone przez Mariolę Wojtas, 

• warsztaty haftu krzyżykowego prowadzone przez Weronikę Łacek, 

• zajęcia plastyczne prowadzone przez Małgorzatę Owczarczak, 

• zajęcia "Zdrowo - Sportowo” z trenerami Wojciechem Małyjurkiem i Bartło-

miejem Ruckim, 

• warsztaty bibułkarstwa z dyrektorem GOK-u Łucją Dusek-Francuz, 

• Koło fotograficzne z fotografem Danielem Frankiem, 

• Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży z tancerką Kingą Stasiuk, 

• Salsa, solo i latino dla kobiet z tancerką Bożeną Idziniak, 

• W przygotowaniu były również m. in.: koło astronomiczne pod okiem Wojcie-

cha Czulaka i Jacka Kohuta; zajęcia z robotyki, które niestety organizator musiał 

odwołać ze względu na przejście do strefy czerwonej; 

e) organizacja spotkań i prelekcji, m.in.: 

• III Spotkanie z Literaturą Regionu; 

f) realizacja projektu „Gronićki jako z bajki – legendy Trójwsi Beskidzkiej online” z pro-

gramu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury dofinansowanego kwotą 

15 000 zł. 

W ramach projektu: 

• Nagranie 13 filmów, gdzie ludzie regionu, folkloryści, miłośnicy gwary czytają 

wiersze i legendy z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.   

• Opracowanie elektronicznej publikacji „Istebniańskie Słóweczko. Antologia lite-

ratury Beskidzkiej Trójwsi” skupiająca wybór wierszy 67 autorów z Istebnej, Ja-

worzynki i Koniakowa. 

g) realizacja projektu „Lato w Trójwsi tradycją haftowane” dofinansowanego przez 

Narodowe Centrum Kultury kwotą 21 000 zł.  

W ramach projektu: 

• Wykonanie muralu z motywem haftu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Jaworzynce, 

• Warsztaty haftu krzyżykowego w GOK, 

• Warsztaty kreatywne upcyklingowe dla dzieci, 

• Organizacja Konkursu Wiedzy o Regionie, 
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• Wydanie kolorowanek z motywami haftu krzyżykowego; 

h) realizacja projektu „Moc tradycji" / Sila tradic w ramach programu INTERREG V-A 

REPUBLIKA CZESKA - POLSKA, Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społecz-

ności wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i Gminą Hyrczawa: 

• Kameralny Koncert Pieśni Miłosnych w wykonaniu kapeli Wałasi i muzycznego 

duetu Błażeja Knopka  i Kasi Kwaśny-Knopek, 

• Powstawanie filmów i nagrań do „Filmowej encyklopedii tradycji”, 

• Study Tour w Chorzowie i warsztaty, w których wzięli twórcy ludowi, nauczy-

ciele i młodzież z Gminy Istebna; 

i) realizacja projektu „Opevnění Šance - společná historie, která spojuje dodnes / For-

tyfikacje Szańce – wspólna historia, która łączy do dzisiaj”, finansowanego z Fun-

duszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Partnerem 

projektu jest GOTIC z gminy Mosty u Jablunkova w Republice Czeskiej; 

j) dokumentacja dorobku zasłużonych twórców naszej ziemi i wnioskowanie o na-

grodę im. Oskara Kolberga dla Jana Zogaty z Jaworzynki; 

k) prowadzenie Biblioteki Publicznej, a w jej ramach organizacja podstawowej działal-

ności i innych wydarzeń: 

• Tydzień bibliotek – akcja „Zasmakuj w bibliotece”, 

• Narodowe Czytanie Balladyny, 

• Noc Bibliotek – Klimat na Czytanie – spotkanie dyskusyjne o książkach oraz re-

cital Edyty Mojeścik, 

• lekcje biblioteczne; 

l) prowadzenie działalności promocyjnej, w tym Punktu Informacji Turystycznej: 

• obsługa ruchu turystycznego zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i 

reżimem sanitarnym, 

• organizacja akcji szycia maseczek, 

• konkurs na Baranka Wielkanocnego, 

• udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polską Organizację Tu-

rystyczną, gdzie Gmina Istebna wygrała główną nagrodę w postaci kampanii 

promocyjnej, 

• zamontowanie na Ochodzitej tablicy z opisem panoramy szczytów i ławeczki 

widokowej, 

• udział w ogólnopolskiej akcji „Urlop w kraju”, aby w ten sposób zachęcić do po-

dróżowania po Polsce i podkreślić istotę wsparcia rodzimej gospodarki, a szcze-

gólnie branży turystycznej w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, 
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• organizacja Dni Otwartych w GOk-u i pozostałych atrakcji turystycznych, 

• współpraca z telewizją i mediami przy nagrywaniu programów i materiałów fil-

mowych; współpraca z ościennymi ośrodkami kultury i działami promocji gmin, 

• podjęcie działań przy współorganizacji Biegu Trzech Prezydentów, Dniach Ko-

ronki Koniakowskiej i Rajdu Górskiego im. Jerzego Kukuczki; 

m) promocja Gminy Istebna w mediach i na portalach społecznościowych; 

n) redagowanie i kolportaż miesięcznika informacyjnego gminy „Nasza Trójwieś”, od-

świeżenie szaty graficznej gazety, która jest dziełem Dziupli Graficznej; 

o) prowadzenie strony internetowej gminy www.istebna.eu, a także redagowanie in-

formacji na temat atrakcji turystycznych i imprez na stronie www.silesia.travel; 

p) wsparcie ponad dwudziestu wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Istebna 

(przekazanie nagród, promocja, udział pracowników w wydarzeniach) przez pod-

mioty zewnętrzne w tym m.in.: Piknik Eterowy, Rajd Turystyczny im. J. Kukuczki, 

Rajd do Źródła Olzy; 

q) reprezentowanie Gminy Istebna podczas wydarzeń organizowanych poza jej grani-

cami; 

r) współpraca z klubami sportowymi i szkołami przy organizacji imprez sportowych; 

s) nadzór i prowadzenie obiektów sportowych i kulturalnych przekazanych w trwały 

zarząd na Zaolziu i przy amfiteatrze; koszenie i utrzymywanie 2 boisk sportowych, 

prowadzenie sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska do piłki plażowej, ścieżek nar-

torolkowych i spacerowych, parkingu i siłowni; 

t) współpraca z różnego rodzaju stowarzyszeniami i fundacjami na rzecz promocji 

Gminy Istebna i jej dziedzictwa kulturowego np. wspieranie zespołów regionalnych 

przy ubieganiu się o dofinansowanie dla ich działalności; 

u) prowadzenie wypożyczalni strojów regionalnych dla mieszkańców, renowacja po-

siadanych zbiorów strojów oraz zakup nowych. 

 

V. Udział w stowarzyszeniach komunalnych i współpraca z innymi jed-

nostkami samorządu terytorialnego. 

1. Przynależność Gminy Istebna do stowarzyszeń i związków komunalnych: 

a) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Ślą-

skiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, 

ul. Cieszyńska 15, 

b) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, 43-430 Skoczów, 

ul. Mickiewicza 17, 
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c) Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, 43-400 Cieszyn, Rynek 18, 

d) Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, 43-400 Cieszyn, Ry-

nek 18, 

e) Śląski Związek Gmin i Powiatów, 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43/5, 

f) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 61-812 Poznań ul. Kantaka 4. 

 

2. Współpraca Gminy Istebna z innymi miejscowościami w oparciu o podjęte przez 

Radę Gminy uchwały lub zawarte przez Wójta Gminy porozumienia: 

a) Gmina Iława – na podstawie Uchwały Nr XIX/161/2000 Rady Gminy w Istebnej 

z dnia 30.08.2000 r., 

b) Ukraińska Gmina Delatyn – na podstawie Uchwały Nr XII/80/2011 Rady Gminy 

w Istebnej z dnia 04.11.2011 r., 

c) Gmina Mysłakowice – na podstawie Uchwały Nr XXV/230/2013 Rady Gminy 

w Istebnej z dnia 12.03.2013 r. 

VI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Gmina Istebna wspiera działalność organizacji pozarządowych oraz innych organizacji  spo-

łecznych w dwóch podstawowych formułach: 

• pomocy finansowej na podstawie konkursów ofert i udzielania dotacji na wsparcie 

realizacji zadań publicznych w różnych dziedzinach życia (np. kultury, sportu, 

turystyki, ratownictwa, ochrony ludności, ochrony i promocji zdrowia, 

wspomagania rozwoju wspólnot społeczności lokalnych), 

• współpracy pozafinansowej, obejmującej współdziałanie z organizacjami 
w zakresie wymiany i rozpowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania 

organizacji pozarządowych, wspierania promocji gminy przez organizacje, 

udzielanie podmiotom pomocy merytorycznej, udostępnianie bazy lokalowej 

i innych obiektów infrastruktury stanowiących majątek gminy. 

Środki finansowe jakie gmina co roku przeznacza na współpracę z III sektorem świadczą 

o tym, że organizacje pozarządowe są ważnym partnerem samorządu w realizacji zadań 

własnych gminy. Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która  na-

kłada na samorządy coroczny obowiązek uchwalenia programu współpracy jednostek sa-

morządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Organizacje mają możliwość 

wzięcia aktywnego udziału w tworzeniu programu poprzez składanie swoich propozycji 

oraz konsultację ostatecznej wersji treści programu. Program współpracy jest dokumen-

tem, który określa obszary, formy i zasady współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za 

jego opracowanie i realizację. Obowiązkiem spoczywającym na Gminie Istebna jest reali-

zacja zadań o charakterze gminnym tj. takich, które swym zasięgiem obejmują obszar na-

szej gminy i służą zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Działania Gminy Istebna 
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oraz działania, jakie podejmują organizacje pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na 

efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie zadań publicznych.  

W 2020 r. Gmina Istebna zaplanowała w budżecie pomoc finansową dla organizacji poza-

rządowych w formie dotacji celowej na kwotę 295 800,00 zł. W wyniku panującej od marca 

2020 r. na terenie całego kraju pandemii COVID-19 i związanymi z nią obostrzeniami, or-

ganizacjom pozarządowym nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań. 

W związku z tym, Gmina Istebna udzieliła finansowego wsparcia organizacjom pozarządo-

wym o łącznej wartości 269 730,60 zł. Wydatkowanie tych środków dla poszczególnych 

podmiotów i obszarów działań przedstawiają poniższe zestawienia ilustrowane wykre-

sami. 

Dofinansowanie do działalności organizacji pozarządowych: 269 730,60 zł, w następują-

cych obszarach: 

1. Ochrona i promocja zdrowia: 48 548,99 zł 

2. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: 43 572,80 zł 

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 84 000,00 zł 

4. Kultura fizyczna: 93 608,81 zł. 

 

 

Według planu na ochronę i promocję zdrowia (realizacja zadań z zakresu profilaktyki) prze-

znaczono kwotę 48 800,00 zł, jednak ze względu na konieczność zwrotu kwoty 251,01 zł 

przez podmioty korzystające z pomocy, ostatecznie wartość przeznaczonych na wskazany 

cel środków wyniosła:  48 548,99 zł.  

1. Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Zaolzie - kwota dofinansowania: 7 350,00 zł, 

wykorzystane środki w ramach umowy: 7 100,00 zł. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna Koniaków Centrum - kwota dofinansowania: 7 650,00 zł. 
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3. Ochotnicza Straż Pożarna Jaworzynka Centrum - kwota dofinansowania:  2 200,00 

zł 

4. GOPR Grupa Beskidzka - kwota dofinansowania: 4 000,00 zł, wykorzystane środki 

w ramach umowy: 3 999,99 zł. 

5. Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna - kwota dofinansowania: 20 000,00 zł, 

wykorzystane środki w ramach umowy: 19 999,00 zł. 

6. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej „Góral Istebna” - kwota 

dofinansowania: 7 600,00 zł. 

 

 

Na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot oraz społecz-

ności lokalnych w 2020 roku przeznaczono kwotę 47 000,00 zł, jednakże ze względu na 

wspomnianą już wyżej pandemię COVID-19, stowarzyszeniom nie udało się zrealizować 

wszystkich zaplanowanych działań w ramach umów. Końcowa suma dofinansowania w 

tym zakresie wyniosła 43 572,80 zł, która została podzielona wg poniższego zestawienia: 

1. Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Seniora - kwota dofinansowania: 

7 000,00 zł, wykorzystane środki w ramach umowy: 3 572,80 zł. 

2. Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna 

„Dobrze, że jesteś” -  kwota dofinansowania: 40 000,00 zł. 
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Na realizację zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodo-

wego przeznaczono kwotę w wysokości 100 000,00 zł, przy czym wydatkowana kwota w 

tym zakresie w roku 2020 to 84 000,00 zł, która została podzielona według poniższego ze-

stawienia: 

1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Istebna” – kwota dofinansowania 34 000,00 

zł. 

2. Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod 

Ochodzitą” – kwota dofinansowania 24 000,00 zł. 

3. Muzeum i Stowarzyszenie Jana Wałacha w Istebnej – kwota dofinansowania 

20 000,00 zł. 

4. Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Dziedzictwo” – kwota dofinansowania   

1 000,00 zł. 

5. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej – kwota dofinansowania 1 000,00 zł. 

6. Stowarzyszenie Natura i Ekologia – kwota dofinansowania 4 000,00 zł. 

 

Powyższe kwoty ilustrują niżej zamieszczone wykresy: 
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Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. została zaplanowana kwota w 

wysokości 100 000,00 zł. Z powodu wprowadzonych obostrzeń w związku z panującą pan-

demią dwom klubom sportowym nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych w 

ramach umowy działań. Ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 93 608,81 zł, która 

została podzielona wg poniższego zestawienia: 

1. Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka – wykorzystana w całości kwota 

dofinansowania: 29 000,00 zł 

2. Międzyszkolny Klub Sportowy – wykorzystana w całości kwota dofinansowania: 

29 000,00 zł. 

3. Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy Istebna – kwota dofinansowania: 21 000,00 zł, 

wykorzystane środki w ramach umowy 15 811,00 zł. 

4. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej „Góral Istebna” – kwota 

dofinansowania: 21 000,00 zł, wykorzystane środki w ramach umowy: 19 797,81 

zł. 
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VII. Mienie gminy. 

Szczegółowe informacje o stanie mienia gminy znajdują się w Sprawozdaniu Wójta Gminy 

Istebna z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia i spra-

wozdaniem z GOK oraz opinią RIO opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Istebna:  

https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7341&idmp=251&r=r 

Poniżej zaprezentowany zostaje tylko stan wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy 

Istebna, który w ciągu 2020 r. nie ulegał zmianie. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

1. Liczba budynków, w których znajdują się mieszkania ogółem szt. 8 

2. Liczba lokali wchodz. w skład mieszkaniowego zasobu gminy szt. 36 

3. Powierzchnia użytkowa lokali wchodzących w skład miesz-

kaniowego zasobu gminy 

m2 1 645,04 

 

W uszczegółowieniu dane z powyższej tabeli wyglądają następująco: 

Lp. Adres budynku Powierzchnia użyt-

kowa w m2 

Liczba lo-

kali 

1. Istebna 751 („Agronomówka”) 194,30 4 

2. Istebna 732 (dawny posterunek Policji) 209,25 5 

3. Istebna 1000 (budynek Urzędu Gminy) 41,00 1 

4. Istebna 859 (dawne przedszkole) 432,57 10 
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5. Jaworzynka 400 (szkoła na Zapasiekach) 193,29 5 

6. Jaworzynka 641 (ośrodek zdrowia) 219,47 5 

7. Jaworzynka 692 (pawilon handlowy) 167,71 3 

8. Koniaków 668 (ośrodek zdrowia) 187,45 3 

 

VIII. Plany zagospodarowania przestrzennego gminy. 

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Istebna w całości jest pokryta obowiązującymi planami miejscowymi.  

W 2002 r. Uchwałą Nr XXXVIII/336/2002 Rady Gminy w Istebnej z dnia 9 października 

2002 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Istebna. Plan ten został sporządzony dla całego obszaru gminy Istebna, w jej granicach 

administracyjnych.  Plan został opracowany i uchwalony w trybie nieobowiązującej już 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Od czasu uchwalenia ww. planu do dnia dzisiejszego uchwalono 11 miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego. Plany te były uchwalane na podstawie obo-

wiązującej obecnie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, dla niewielkich „punktowych” obszarów w poszczególnych miejscowo-

ściach gminy. Dla obszarów, dla których uchwalono te plany, zgodnie z art. 34 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym traciły moc 

obowiązujące ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Istebna z 2002 r.  

W trosce o stały i zrównoważony rozwój gminy dokonano szczegółowej analizy zapisów  

MPZP Gminy Istebna oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego. 

W roku  2020 realizowano podjęte w 2018 następujące uchwały w sprawie przystąpie-

nia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  

UCHWAŁA ETAP REALIZACJI 

Uchwała Nr XLI/325/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 

maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka. 

W trakcie opracowa-

nia.  

Planowana realizacja 

do końca 2022 roku. 

Uchwała Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 

maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków. 

W trakcie opracowa-

nia.  

Planowana realizacja 

do końca 2022 roku. 
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Uchwała Nr XLI/329/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 

maja 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyj-

nego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka. 

Zrealizowana 

Uchwała Nr XLV/355/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 

września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Istebna, obejmującego obszar części Złotego Gro-

nia. 

Oczekuje na realizację 

 

W roku 2020 została podjęta uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego: 

UCHWAŁA ETAP REALIZACJI 

Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 

kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-

rowania  przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego 

obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody 

Tokarzonka 

 

Uchwalona 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Istebna określa politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania, nie 

zawiera jednak żadnego harmonogramu opracowania planów miejscowych.  

Zgodnie z ustaleniami studium na terenie gminy Istebna nie znajdują się żadne tereny, 

dla których istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych. W studium nie wyznaczono ob-

szarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości, obszarów przestrzeni pu-

blicznych. W związku z tym na terenie gminy Istebna nie znajdują się żadne tereny, dla 

których istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym . 

W ustaleniach studium dotyczących wskazania obszarów, dla których gmina zamierza 

sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawarto informację, że 

cała gmina posiada pokrycie planem miejscowym z 2002 r., który jest sukcesywnie 

zmieniany, a kolejne zmiany planów będą uzależnione od bieżących potrzeb i zamie-

rzeń inwestycyjnych. 
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Z punktu widzenia ładu przestrzennego zasadne jest jednak uchwalanie planów miej-

scowych dla większych obszarów, niż plany uchwalane w latach 2007-2020. Zaleca się 

obejmowanie planami miejscowymi całych miejscowości gminy lub przynajmniej tere-

nów zabudowy wyznaczonych w studium w poszczególnych przysiółkach wraz z tere-

nem niezbędnym dla zapewnienia im obsługi komunikacyjnej i powiązań infrastruktu-

ralnych. 

 

IX. Realizacja gminnych polityk, strategii i programów. 

Wypełniając obowiązek art. 28aa, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, dokonano prze-

glądu uchwalonych przez Radę Gminy Istebna i obowiązujących w 2020 r. polityk, strategii 

i programów. Wśród nich znalazły się wymienione poniżej dokumenty. Do tego zestawie-

nia dołączono jeszcze programy rządowe, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

1. Strategia Rozwoju Gminy Istebna do roku 2020. 

Została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/325/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 

2014 r. Od tego czasu dokonano jej aktualizacji Uchwałą Nr XIV/103/2015 Rady Gminy 

Istebna z dnia 16 grudnia 2015 r.  

W roku 2020 r. podjęto decyzją o opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Istebna na lata 

2021-2030 

Uchwałą Nr XXVIII/208/2020 został określony szczegółowy tryb i harmonogram opra-

cowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Istebna na lata 2021-2030”, w tym tryb jej 

konsultacji. 

W dniu 22.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą „Stowarzyszeniem 

Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner” w celu opracowania dokumentu 

pn. „Strategia Rozwoju Gminy Istebna na lata 2021-2030”. 

 

2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Istebna. 

Program rozpoczął się w 2009 r. Jego aktualizacja miała miejsce w 2016 r., a kolejna 

aktualizacja planowana jest na 2021 r. Program powinien zakończyć się w 2032 r. 

Program przewiduje aktualizację bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawie-

rających azbest do 31 marca, a sporządzanie i przedłożenie Radzie Gminy Istebna co-

rocznych raportów do 31 stycznia za rok poprzedni. Taki więc raport za 2020 r. został 

już w tym roku Radzie przedłożony. W raportowanym 2020 roku usunięto 110,10 ton 

azbestu, a zadanie to kosztowało 65 280,49 zł. 

 

3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Istebna. 

Plan obowiązuje od 2016 r. i jest w trakcie realizacji. W jego ramach przewiduje się: 

• modernizację i utrzymywanie infrastruktury drogowej (zadania uwzględnione 

w Strategii Rozwoju Gminy), 

• zorganizowany transport dzieci do szkół, 
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• wsparcie mobilności rowerowej, 

• wymianę źródeł ciepła, realizowaną m.in. w ramach Programu ograniczenia niskiej 

emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 – 2022, 

• budowę sieci gazowniczej.  

 

4. Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 – 2022. 

W ramach programu w 2020 r. dokonano: 

•  demontażu 41 starych jednostek grzewczych, 

•  montażu: 11 kotłów opalanych ekogroszkiem, 28 kotłów opalanych biomasą, 2 pomp   

     ciepła. 

 

5. Program ochrony środowiska dla Gminy Istebna na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 

2026 roku, przyjęty Uchwałą nr XI/88/2019, jest podstawowym instrumentem do rea-

lizacji zadań w zakresie ochrony środowiska. Skutkiem realizacji tego programu będzie 

utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego, jego poprawa oraz wdrożenie 

efektywnego zarządzania środowiskiem w Gminie Istebna. Dokument opisuje narzę-

dzia realizacji zadań, elementy zarządzania oraz monitoring. 

 

6. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 

2017 – 2021. 

Program został przyjęty uchwałą nr XXVIII/243/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 

19 maja 2017 roku i zawiera: 

• prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale 

mieszkalne; 

• analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicz-

nego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata; 

• planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; 

• zasady polityki czynszowej; 

• sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszka-

niowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania tym za-

sobem w kolejnych latach; 

• źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 

• wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploata-

cji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspól-

nymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne; 

• opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację go-

spodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności niezbędny za-

kres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali z planowaną sprze-

dażą lokali. 
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7. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Istebna na lata 

2016 – 2022. 

Strategia jest dokumentem wyznaczającym ogólne kierunki działań na terenie Gminy 

Istebna na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców. 

Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Istebna odpowiedzialny jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej. 

Celem strategicznym realizowanym przez GOPS jest wspomaganie osób i rodzin 

we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności realizacji potrzeb życiowych i uczestnic-

twa w życiu społecznym. Cel ten realizowany był w następujących obszarach: 

a) Cel  strategiczny: Wsparcie rodzin problemowych. Cel operacyjny: Wsparcie rodzin 

z problemem bezrobocia. Zadanie: Wsparcie rodzin z trudnościami ekonomicz-

nymi. 

b) Cel  strategiczny: Wsparcie rodzin w funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Cel  ope-

racyjny: Poprawa funkcjonowania rodziny. Zadanie: Edukacja rodzin w zakresie 

właściwego gospodarowania budżetem domowym. 

c) Cel strategiczny: Poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym. 

Cel operacyjny: Rozwój usług opiekuńczych i medycznych. 

W roku 2020  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej realizował:  

• Program „Opieka 75+”, którego celem jest poprawa jakości życia osób w wieku 

75 lat i więcej, poprzez dostępność do usług opiekuńczych, świadczonych przez 

opiekunki w terenie; 

• Program „Wspieraj Seniora”, którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia 

seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w stanie epidemii zdecydują się pozo-

stać w domu i nie są w stanie (np. poprzez rodzinę) zabezpieczyć sobie artyku-

łów podstawowej potrzeby. 

8. Rządowy Program w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finan-

sowego gmin w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 

2014 – 2020”. 

Strategicznym celem tego programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci 

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Wsparcie udzielane jest dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, ucz-

niom do czasu zakończenia edukacji w szkołach ponadpodstawowych  oraz osobom 

samotnym, chorym i niepełnosprawnym. 

Na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2020 przeznaczono 

kwotę 164 023,70 zł z czego: środki zewnętrzne – 94 023,70 zł, środki własne – 

70 000,00 zł. 

Ogółem z w/w programu w Gminie Istebna, w formie posiłków w szkole oraz świadcze-

nia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, skorzystało 214 rodzin w tym 626 osób. 

 

9. Rządowy Program  Rodzina  500 +. 
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Program jest finansowym fundamentem wsparcia rodziny. Przyczynił się do ogranicze-

nia ubóstwa i poprawy świadomości na temat znaczenia dzietności i korzyści płynących 

z inwestowania w rodzinę przez samych jej członków. W roku 2020 ze świadczenia wy-

chowawczego skorzystało 1445 rodzin, w tym 2603 dzieci. Na realizację programu 

przeznaczono kwotę 16 820 530,00 zł. 

 

10. Rządowy Program „Dobry start”. 

Program „Dobry start” jest formą wsparcia rodzin w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego bez względu na dochód. Przysługuje raz w roku w wysokości 300 złotych na 

dziecko uczące się do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osoby uczącej się i po-

siadającej stopień niepełnosprawności do 24 roku życia. 

W roku 2020 ze świadczenia skorzystały 1103 rodziny, w tym 1797 dzieci. Na realizację 

programu przeznaczono kwotę  557 068,91 zł. 

 

11. Karta Dużej Rodziny. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący system zniżek dla rodzin wielo-

dzietnych. Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej rodziny mogą ubiegać się nie 

tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci 

uczy się w szkole lub kontynuuje naukę w szkole wyższej (nie dłużej niż do ukończenia 

25. roku życia), ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania 

wniosku. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na 

przyznaniu korzystniejszych od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług 

lub innych form działalności. 

W roku 2020 złożono 60 wniosków, wydano 232 karty tradycyjne oraz 194 kart elek-

tronicznych. Koszt realizacji zadania wyniósł 658,62 zł. 

 

12. Gminny Program Wspierania Rodziny. 

Podstawowym założeniem programu było utworzenie spójnego, scentralizowanego 

systemu wsparcia dzieci oraz rodzin przeżywających trudności w funkcjonowaniu opie-

kuńczo-wychowawczym. Celem głównym programu było tworzenie optymalnych wa-

runków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz zapobieganie 

dysfunkcjonalności rodzin. Dla realizacji tych działań zatrudniony został asystent ro-

dziny, który pracuje z każdą rodziną indywidualnie na podstawie sporządzonego planu 

pracy dostosowanego do danej sytuacji rodziny.  

W roku 2020 wsparciem asystenta rodziny objętych było 14 rodzin. W 5 przypadkach 

na wniosek pracownika socjalnego, w 9 przypadkach na podstawie postanowienia 

sądu. 

W roku 2020  w rodzinach zastępczych umieszczonych było 9 dzieci oraz 2 dzieci w 

placówce opiekuńczo – wychowawczej, gdzie gmina ponosi częściową odpłatność w 

zależności od czasu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Koszt pobytu dzieci w 
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rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej wyniósł  

58 952,42 zł. 

 

13. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w rodzinie dla Gminy Istebna. 

Głównym celem tego programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększe-

nie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy 

w rodzinie. 

W ramach tych działań powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. W roku 2020 do Zespołu wpłynęły 22 Niebieskie Karty. W 2 przy-

padkach formularz został sporządzony przez szkołę, w 1 przypadku przez Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Istebnej, w 18 przypadkach przez Komisariat Policji w Wiśle 

oraz w 1 przypadku przez ośrodek  zdrowia. 

Ogółem w roku 2020  prowadzono 35 kart, z czego 1 karta z 2018 r., 12 kart z 2019 r. 

oraz 22 karty z 2020 r. 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie, a także sprawcy przemocy mieli możliwość sko-

rzystania z pomocy psychologicznej, którą zapewnił Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Istebnej. Z poradnictwa psychologicznego w roku 2020 skorzystały 54 osoby.  

Ogólny koszt realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  wy-

niósł 31 235,36 zł, z czego 19 422,50 zł to zatrudnienie psychologa, a 

11 812,86 zł to obsługa zespołu. 

 

14. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europej-

skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017/2018 , 

2018/2019  oraz 2019/2020. 

Program ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały 

i intensywny poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej. Pomoc mogą 

otrzymać osoby, których dochód nie przekracza 1 402 zł w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej oraz 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie. Powodem udzielenia po-

mocy może być: ubóstwo, sieroctwo, wielodzietność, bezdomność, bezrobocie, niepeł-

nosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. 

Zestawienie realizacji w/w programu na przestrzeni 3 lat ilustruje poniższa tabela. 

 

 

W roku 2020 koszt związany z dystrybucją żywności (dowóz) wyniósł 11 000,00 zł. 

 

Rok Ilość ro-

dzin 

Ilość 

osób 

Ilość rozdysponowa-

nych produktów żyw-

nościowych 

Łączna wartość rozdy-

sponowanych produk-

tów żywnościowych 

2018 290 879 36 465,00 kg  176 156,41 zł 

2019 268 893 38 647,94  kg 199 338,80 zł 

2020 279 878 51 250,46 kg 202 223,29 zł 
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15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Głównym celem programów jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wy-

nikających z nadużywania substancji alkoholowych i środków odurzających, poprzez 

prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilita-

cyjnych a także kształtowanie właściwej w tym temacie polityki określającej lokalną 

strategię, dążącej do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych. 

Dużą rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym odgrywa 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej, która inicjuje 

zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

Na terenie Gminy Istebna działał Punkt Konsultacyjny, do którego zgłaszały się osoby 

z problemem uzależnienia. W Punkcie Konsultacyjnym, zlokalizowanym w budynku 

Istebna 550, konsultacje w formie stacjonarnej odbywały się od stycznia do marca 2020 

r. Mając na uwadze fakt wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, w trosce 

o zdrowie mieszkańców Gminy Istebna od marca do grudnia 2020 r. pomoc 

psychologiczną i terapeutyczną dla mieszkańców Gminy Istebna udzielano telefonicznie 

pod nr. telefonu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Gminy Istebna. Porady 

świadczone były przez 8 godzin tygodniowo. Udzielane były także dla mieszkańców 

Gminy Istebna porady prawne i konsultacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego 

oraz pomoc w kierowaniu spraw do prokuratury i sądu dwa razy w miesiącu po 2 

godziny zegarowe tj. 1 i 3 tydzień miesiąca.  

Ogółem z konsultacji korzystały osoby dorosłe, dzieci, młodzież a także kuratorzy 

sądowi oraz pedagodzy w zakresie realizacji pomocy w problemie uzależnienia.  

Szeroką działalność w zakresie profilaktyki prowadziły placówki edukacyjne na terenie 

Gminy Istebna.  

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną wywołaną wirusem COVID-19 oraz związa-

nymi z nią obostrzeniami w roku ubiegłym nie zostały zorganizowane półkolonie i ko-

lonie letnie dla dzieci szkolnych, na które zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.192.2019 

Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 1/I/2020 Dyrek-

tora Centrum Usług Wspólnych w Istebnej zostały zabezpieczone środki w wysokości 

53 000,00 zł. W związku z powyższym kwotę tą zwiększono w jednostkach oświato-

wych z przeznaczeniem na wydatki statutowe w tym: zakup środków dezynfekcyjnych 

oraz środków czystości w związku z panującą pandemią COVID-19, a także zakup do-

posażenia oraz materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzenia świetlic 

szkolnych w szkołach podstawowych. 

Ponadto zgodnie z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani Gmina 

Istebna w 2020 r. zakupiła alkomat Drager 9510 dwusensorowy oraz alkomat Alcoblow 



Raport o stanie Gminy Istebna za 2020 rok    

 

 

48 

o łącznej wartości 16 666,50 zł, który umową darowizny z dnia 14.12.2020 r. został 

przekazany na użytek Posterunku Policji w Istebnej. 

Także w 2020 roku na wniosek Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w Istebnej Bartłomieja Jałowiczora zostały zakupione i przeka-

zane dla wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Gminy Istebna multimedialne pa-

kiety profilaktyczne pt. „Przemoc i Agresja” oraz „Uzależnienia”, które zostaną wyko-

rzystane na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. Łączna wartość pakietów wyniosła 

4 382,40 zł. 

W ramach realizacji programów profilaktycznych w 2020 roku zrealizowano następu-

jące działania: realizacja warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki dla uczniów i nau-

czycieli (w formie stacjonarnej oraz on-line), zakup materiałów plastycznych, artystycz-

nych, akcesoriów sportowych dla świetlic szkolnych, celem realizacji zadań dodatko-

wych dla uczniów jako alternatywnej formy spędzenia we właściwy sposób wolnego 

czasu, a także zakup opasek i narzutek odblaskowych dla dzieci z placówek szkolnych, 

działających na terenie gminy Istebna. Poza tym w ramach działań z zakresu profilak-

tyki przyznano dotacje na  wsparcie  działalności  podmiotów publicznych, które zrea-

lizowały zadania w zakresie profilaktyki oraz ochrony i promocji zdrowia.  

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, Gmina Istebna w 2020 r. 

przeznaczyła środki w wysokości 324 043,61 zł. 

 

16. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-

rząt na terenie Gminy Istebna w 2020 roku. 

Rada Gminy Istebna w dniu 30 marca 2020 r. podjęła uchwałę nr XIX/130/2020 w spra-

wie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bez-

domności zwierząt na naszym terenie. W ramach tego programu w 2020 roku 10 bez-

pańskich psów trafiło do schroniska w Cieszynie, wysterylizowano 16 kotek, wykastro-

wano 8 kocurów oraz przekazano karmę do opiekunów kotów wolnożyjących, którzy 

w czasie okresu zimowego dokarmiają te zwierzęta. 

Gmina realizuje zadania wynikające z programu, m.in. poprzez zlecanie usług następu-

jącym firmom: 

• Firma Handlowo Usługowa Beata Kowalczyk, ul. Cicha 10, 43-400 Cieszyn (dot. wy-

łapywania bezdomnych psów). 

• Przychodnia weterynaryjna dr. Zbigniewa Blimke w Ustroniu (dot. sterylizacji ko-

tów). 

• Leśne Pogotowie w Mikołowie (dot. rannych dzikich zwierząt). 

• Gospodarstwo Rolne Istebna (dot. gotowości do przyjęcia zwierząt gospodarskich). 
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X. Stan realizacji uchwał Rady Gminy. 

W raportowanym okresie Rada Gminy Istebna podjęła ogółem 93 uchwały. 

Uchwały realizowały następujące referaty UG i jednostki organizacyjne Gminy Istebna: 

• Referat Finansowy (FN) – 34 uchwały, 

• Referat Społeczno-Organizacyjno-Informatyczny (SOI) – 18 uchwał, 

• Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska (RI) – 23 uchwały, 

• Referat Usług Komunalnych (UK) – 10 uchwał, 

• Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty (SSO) – 3 uchwały, 

• Centrum Usług Wspólnych (CUW) – 2 uchwały, 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) – 3 uchwały, 

• Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 

(GOK) – 1 uchwała. 

Objaśnienia: 

▪ „uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane, 

▪ „uchwała w trakcie realizacji” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realiza-

cji i zostaną zrealizowane w określonym czasie, 

▪ „uchwała stosowana” – uchwała, której postanowienia są stosowane podczas rea-

lizacji zadań Gminy, 

▪ „uchwała uchylona lub unieważniona” – uchwała, której postanowienia zostały 

uchylone lub unieważnione.  

 
Lp. Numer i data 

podjęcia 

uchwały 

W sprawie Referat 

lub 

jedn. 

realiz. 

Przebieg realizacji uchwały 

XVII sesja Rady Gminy Istebna – 30 stycznia 2020 r. 

1. XVII/116/2020 

z dnia 

30.01.2020r. 

w sprawie regulaminu określającego wy-

sokość oraz szczegółowe warunki przy-

znawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegó-

łowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymia-

rowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

innych składników wynagrodzenia dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

oraz zespole szkolno-przedszkolnym, dla 

których organem prowadzącym jest 

Gmina Istebna. 

CUW Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.1288 z dnia 

10.02.2020r. 

2. XVII/117/2020 

z dnia 

30.01.2020r. 

w sprawie podjęcie uchwały zmieniają-

cej uchwałę nr XXIV/181/2004 Rady 

Gminy Istebna z dnia 11 października 

RI Uchwała unieważniona w cało-

ści. 
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2004 r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.1289 z dnia 

10.02.2020r. 

3. XVII/118/2020 

z dnia 

30.01.2020r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki                       

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-

cach. 

RI Uchwała zrealizowana. 

 

4. XVII/119/2020 

z dnia 

30.01.2020r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu udziela-

nia dotacji celowej w 2020 roku na mo-

dernizację źródeł ciepła w budownictwie 

indywidualnym w ramach Programu 

Ograniczana Niskiej Emisji dla Gminy 

Istebna na lata 2017-2022. 

RI 

 
Uchwała uchylona. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.1370 z dnia 

11.02.2020r. 

5. XVII/120/2020 

z dnia 

30.01.2020r. 

w sprawie ustalenia ramowych planów 

pracy Komisji Rady Gminy Istebna na rok 

2020. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

 

6. XVII/121/2020 

z dnia 

30.01.2020r. 

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

7. XVII/122/2020 

z dnia 

30.01.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020. 
FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.1290 z dnia 

10.02.2020r. 

 

XVIII sesja Rady Gminy Istebna – 27 lutego 2020 r. 

 

8. XVIII/123/2020 

 z dnia  

27.02.2020r. 

w sprawie zbycia nieruchomości. RI Uchwała w trakcie realizacji. 

9. XVIII/124/2020 

 z dnia  

27.02.2020r. 

w sprawie wyróżnień i nagród Wójta 

Gminy za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz za osiągnięcia w działalności sporto-

wej. 

SOI 

 
Uchwała uchylona. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.2440 z dnia 

17.03.2020r. 

10. XVIII/125/2020 

 z dnia  

27.02.2020r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XVII/119/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 

30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia re-

gulaminu udzielania dotacji celowej w 

2020 roku na modernizację źródeł ciepła 

w budownictwie indywidualnym w ra-

mach Programu Ograniczana Niskiej Emi-

sji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022. 

RI Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.2144 z dnia 

10.03.2020r. 

11. XVIII/126/2020 

 z dnia  

27.02.2020r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania 

własnego Województwa Śląskiego pn: 

”Budowa chodnika w ciągu DW 943 na 

odcinku Jaworzynka Krzyżowa- Istebna 

Beskid- etap II”. 

RI Uchwała zrealizowana. 
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12. 

XVIII/127/2020 

 z dnia  

27.02.2020r. 

w sprawie udzielenia pomocy finanso-

wej Województwu Śląskiemu poprzez 

udzielenie dotacji celowej w wysokości 

245.000,00 zł z przeznaczeniem na reali-

zację zadania pn.: „Budowa chodnika w 

ciągu DW 943 na odcinku Jaworzynka 

Krzyżowa- Istebna Beskid- etap II” 

RI Uchwała zrealizowana. 

 

13. XVIII/128/2020 

 z dnia  

27.02.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

14. XVIII/129/2020 

 z dnia  

27.02.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

 

XIX sesja Rady Gminy Istebna – 30 marca 2020 r. 

 

15. XIX/130/2020 

z dnia  

30.03.2020r.  

w sprawie z przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na tere-

nie Gminy Istebna w 2020 roku. 

UK 

 

 

Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.2939 z dnia 

03.04.2020r. 

16. XIX/131/2020 

z dnia  

30.03.2020r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy, będącej umową dzier-

żawy na czas oznaczony do 3 lat. 

RI Uchwała zrealizowana. 

 

17. XIX/132/2020 

z dnia  

30.03.2020r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu udziela-

nia dotacji celowej w 2020 roku na mo-

dernizację źródeł ciepła w budownictwie 

indywidualnym w ramach Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy 

Istebna na lata2017-2022 przyjętego 

uchwałą nr XXVII/221/2017 z dnia 31 

marca 2017. 

RI Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.2940 z dnia 

03.04.2020r. 

18. XIX/133/2020 

z dnia  

30.03.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

19. XIX/134/2020 

z dnia  

30.03.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.2941 z dnia 

03.04.2020r. 

 

XX sesja Rady Gminy Istebna – 21 kwietnia 2020 r. 

 

20. XX/135/2020 

z dnia  

21.04.2020r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi oraz warunków i 

tryb składania deklaracji. 

UK Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.3344 z dnia 

24.04.2020r. 

21. XX/136/2020 

z dnia  

21.04.2020r. 

w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego Gminy 

Istebna, obejmującego obszar zbiornika 

RI Uchwała zrealizowana. 
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 retencyjnego i planowanego ujęcia wody 

Tokarzonka. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 3345 z dnia 

24.04.2020r. 

22. XX/137/2020 

z dnia  

21.04.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wy-

sokości stawek podatku od nieruchomo-

ści na rok 2020 oraz zwolnień od tego po-

datku. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 3346 z dnia 

24.04.2020r. 

23. XX/138/2020 

z dnia  

21.04.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

24. XX/139/2020 

z dnia  

21.04.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 3347 z dnia 

24.04.2020r. 

  

XXI sesja Rady Gminy Istebna – 28 maja 2020 r. 

 

25. XXI/140/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Istebna wotum zaufania. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

 

26. XXI/141/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2019 rok. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

27. XXI/142/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wój-

towi Gminy Istebna za rok 2019. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

28. XXI/143/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

zmieniającej uchwałę nr XX/137/2020 

Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 

2020 w sprawie zmiany uchwały w spra-

wie wysokości stawek podatku od nieru-

chomości na rok 2020 oraz zwolnień od 

tego podatku. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 4519 z dnia 

05.06.2020r. 

29. XXI/144/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

30. XXI/145/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020. 

 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 4520 z dnia 

05.06.2020r. 

31. XXI/146/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie przyznania Nagrody Rady 

Gminy Istebna w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

Przyznano trzy nagrody. 

32. XXI/147/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie wyróżnień i nagród Wójta 

Gminy za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz za osiągnięcia w dziedzinie sporto-

wej. 

SOI 

 

 

Uchwała stosowana. 

Przyznano 9 nagród. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 4521 z dnia 

05.06.2020r. 
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33. XXI/148/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie nabycia nieruchomości. RI Uchwała uchylona uchwałą 

Rady Gminy Istebna nr 

XXV/171/2020 z dnia 

24.09.2020r. 

34. XXI/149/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu na czas ozna-

czony do 3 lat. 

RI Uchwała zrealizowana. 

35. XXI/150/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie określenia, tygodniowego ob-

owiązkowego wymiaru godzin zajęć, na-

uczycieli przedszkoli i oddziałów przed-

szkolnych przy szkołach, pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 

dzieci młodsze, w placówkach dla któ-

rych organem prowadzącym jest Gmina 

Istebna.  

CUW Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 4522 z dnia 

05.06.2020r. 

36. XXI/151/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami. 

SSO Uchwała stosowana. 

37. XXI/152/2020 

z dnia  

28.05.2020r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

wpis do rejestru żłobków i klubów dzie-

cięcych.   

SSO Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.4523 z dnia 

05.06.2020r. 

 

XXII sesja Rady Gminy Istebna – 30 czerwca 2020 r. 

 

38. XXII/153/2020 

z dnia  

30.06.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

39. XXII/154/2020 

z dnia  

30.06.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 5358 z dnia 

06.07.2020r. 

40. XXII/155/2020 

z dnia  

30.06.2020r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych będących w zarządzie 

Gminy Istebna. 

RI Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 5359 z dnia 

06.07.2020r. 

41. XXII/156/2020 

z dnia  

30.06.2020r. 

w sprawie zniesienia pomnika przyrody RI Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 5360 z dnia 

06.07.2020r. 

 

42. XXII/157/2020 

z dnia  

30.06.2020r. 

w sprawie zniesienia pomnika przyrody RI Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 5361 z dnia 

06.07.2020r. 

43. XXII/158/2020 

z dnia  

30.06.2020r. 

w sprawie przejęcia obowiązku odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych , na 

których znajdują się domki letniskowe 

lub inne nieruchomości wykorzystywane 

UK Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 5362 z dnia 

06.07.2020r. 
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na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

położone na terenie Gminy Istebna. 

44. XXII/159/2020 

z dnia  

30.06.2020r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzy-

mania czystości i porządku na terenie 

Gminy Istebna. 

UK Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 5363 z dnia 

06.07.2020r. 

45. XXII/160/2020 

z dnia  

30.06.2020r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i za-

kresu świadczenia usług w zakresie od-

bierania odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości i zagospodarowa-

nia tych odpadów , w zamian za uisz-

czoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami. 

UK Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 5364 z dnia 

06.07.2020r. 

 

46. XXII/161/2020 

z dnia  

30.06.2020r. 

w sprawie Regulaminu udzielania po-

mocy materialnej o charakterze socjal-

nym dla uczniów zamieszkałych na tere-

nie Gminy Istebna. 

GOPS Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 5365 z dnia 

06.07.2020r. 

47. XXII/162/2020 

z dnia  

30.06.2020r. 

w sprawie określenia średniej ceny jed-

nostki paliwa w Gminie Istebna na rok 

szkolny 2020/2021 w celu ustalenia 

zwrotu kosztów rodzicom za przewóz 

dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzi-

ców. 

SSO Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 5366 z dnia 

06.07.2020r. 

 

48. XXII/163/2020 

z dnia  

30.06.2020r. 

w sprawie przyznania Nagrody Rady 

Gminy Istebna za wyniki sportowe osią-

gnięte w 2019 roku. 

SOI Uchwała zrealizowana. Nagro-

dzono 17 zawodników. 

 

XXIII sesja Rady Gminy Istebna – 27 lipca 2020 r. 

 

49. XXIII/164/2020 

z dnia 

27.07.2020r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr 

VII/50/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 

25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji zadania własnego Woje-

wództwa Śląskiego pn. "Projekt przebu-

dowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 

4+550 do km 6+610 w Koniakowie na 

odcinku Centrum – Pietraszyna" 

RI Uchwała w trakcie realizacji. 

 

50. XXIII/165/2020 

z dnia 

27.07.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 

2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

51. XXIII/166/2020 

z dnia 

27.07.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020.  
FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz. 5366 z dnia 

06.07.2020r. 

 

XXIV sesja Rady Gminy Istebna – 27 sierpnia 2020 r. 

 

52. XXIV/167/2020 

z dnia  

w sprawie zmiany uchwały Nr 

VII/52/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 

RI Uchwała w trakcie realizacji. 
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27.08.2020r.  25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Ślą-

skiemu poprzez udzielenie dotacji celo-

wej w wysokości 150.000,00 zł z prze-

znaczeniem na realizację zadania pn. " 

Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej 

nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Ko-

niakowie na odcinku Centrum-Pietra-

szyna". 

53. XXIV/168/2020 

z dnia  

27.08.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

VII/53/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 

25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Ślą-

skiemu poprzez udzielenie dotacji celo-

wej w wysokości 150.000,00 zł z prze-

znaczeniem na realizacje zadania pn. " 

Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej 

nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na 

odcinku Istebna Dzielec -Jaworzynka 

Krzyżowa". 

RI Uchwała w trakcie realizacji. 

 

54. XXIV/169/2020 

z dnia  

27.08.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 

2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

55. XXIV/170/2020 

z dnia  

27.08.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

 

XXV sesja Rady Gminy Istebna – 24 września 2020 r. 

 

56. XXV/171/2020 

z dnia 

24.09.2020r.  

w sprawie nabycia nieruchomości. RI Uchwała zrealizowana. 

57. XXV/172/2020 

z dnia 

24.09.2020r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe oraz ter-

minu , częstotliwości i trybu uiszczania 

tej opłaty. 

UK Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.6819 z dnia 

25.09.2020r. 

58. XXV/173/2020 

z dnia 

24.09.2020r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe oraz wa-

runków i trybu składania deklaracji za 

UK Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.6820 z dnia 

25.09.2020r. 



Raport o stanie Gminy Istebna za 2020 rok    

 

 

56 

pomocą środków komunikacji elektro-

nicznej 

59. XXV/174/2020 

z dnia 

24.09.2020r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2021 

oraz wprowadzenia zwolnień od tego 

podatku 

FN Uchwała uchylona. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.6821 z dnia 

25.09.2020r. 

60. XXV/175/2020 

z dnia 

24.09.2020r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 

rok 2021. 

 

FN 

 
Uchwała uchylona. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.6822 z dnia 

25.09.2020r. 

61. XXV/176/2020 

z dnia 

24.09.2020r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty targo-

wej oraz zasad jej ustalania i poboru, 

określenia stawek oraz inkasenta, na rok 

2021. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.6823 z dnia 

25.09.2020r. 

62. XXV/177/2020 

z dnia 

24.09.2020r. 

w sprawie przyznania Lauru Srebrnej 

Cieszynianki 2020. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

Nagrodę przyznano dla Pana 

Jarosława Hulawego. 

63. XXV/178/2020 

z dnia 

24.09.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

64. XXV/179/2020 

z dnia 

24.09.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.6824 z dnia 

25.09.2020r. 

65. XXV/180/2020 

z dnia 

24.09.2020r. 

w sprawie ustanowienia dorocznych na-

gród Wójta Gminy Istebna za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony dziedzictwa 

kulturowego oraz określenia szczegóło-

wych warunków i trybu ich przyznawa-

nia. 

SOI Uchwała stosowana. 

Przyznano trzy nagrody. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.6825 z dnia 

25.09.2020r. 

 

XXVI sesja Rady Gminy Istebna – 29 października 2020 r. 

 

66. XXVI/181/2020 

z dnia  

29.10.2020r.  

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2021 

oraz wprowadzenia zwolnień od tego 

podatku. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.7629 z dnia 

02.11.2020r. 

67. XXVI/182/2020 

z dnia  

29.10.2020r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 

rok 2021. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.7630 z dnia 

02.11.2020r. 

68. XXVI/183/2020 

z dnia  

29.10.2020r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z 

dnia 26 września 2017 r. w sprawie okre-

ślenia warunków i trybu finansowania za-

dań z zakresu rozwoju sportu na terenie 

Gminy Istebna. 

 

SOI Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.7631 z dnia 

02.11.2020r. 

Uchwała zmieniona uchwałą nr 

XXVIII/195/2020 z dnia 

21.12.2020r.  
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Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.9383 z dnia 

23.12.2020r. 

69. XXVI/184/2020 

z dnia  

29.10.2020r. 

w sprawie odwołania członka Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Istebna. 

SOI Odwołanie członka nastąpiło 

na wniosek radnego Marka 

Iwanka. 

70. XXVI/185/2020 

z dnia  

29.10.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 

2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

71. XXVI/186/2020 

z dnia  

29.10.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.7632 z dnia 

02.11.2020r. 

72. XXVI/187/2020 

z dnia  

29.10.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XXV/180/2020 Rady Gminy Istebna 

z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

ustanowienia dorocznych nagród Wójta 

Gminy Istebna za osiągnięcia w dziedzi-

nie twórczości artystycznej, upowszech-

niania i ochrony dziedzictwa kulturo-

wego oraz określania szczegółowych wa-

runków i trybu ich przyznawania 

SOI Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.7633 z dnia 

02.11.2020r. 

 

XXVII sesja Rady Gminy Istebna – 26 listopada 2020 r.  

 

73. XXVII/188/2020 

z dnia  

26.11.2020r.  

w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi właścicieli nieruchomości zabudo-

wanych budynkami mieszkalnymi jedno-

rodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kom-

postowniku przydomowym. 

UK Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.8394 z dnia 

01.12.2020r. 

 

74. XXVII/189/2020 

z dnia  

26.11.2020r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. 

UK Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.8395 z dnia 

01.12.2020r. 

75. XXVII/190/2020 

z dnia  

26.11.2020r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek 

opłat za odbiór odpadów komunalnych 

ponoszonych przez właścicieli nierucho-

mości, którzy nie są zobowiązani do po-

noszenia opłat za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi na rzecz gminy oraz 

górnej stawki opłaty ponoszonej przez 

właścicieli nieruchomości za opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych. 

UK 

 
Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.8396 z dnia 

01.12.2020r. 
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76. XXVII/191/2020 

z dnia  

26.11.2020r. 

w sprawie przyjęcia Programu Współ-

pracy Gminy Istebna z organizacjami po-

zarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku pu-

blicznego na 2021 rok. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

77. XXVII/192/2020 

z dnia  

26.11.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 

IV/24/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 

30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania 

Komisji Skarg, wniosków i Petycji Rady 

Gminy Istebna. 

SOI Uchwała stosowana. 

Michał Kohut – Przewodni-

czący Komisji, członkowie: Ka-

zimierz Łacek i Tadeusz Wolny 

78. XXVII/193/2020 

z dnia  

26.11.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 

2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

79. XXVII/194/2020 

z dnia  

26.11.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.8397 z dnia 

01.12.2020r. 

XXVIII sesja Rady Gminy Istebna – 21 grudnia 2020 r. 

80. XXVIII/195/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/ 

183/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 

października 2020 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXII/264/2017 Rady 

Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadań z zakresu rozwoju 

sportu na terenie Gminy Istebna. 

SOI Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.9383 z dnia 

23.12.2020r. 

 

XII sesja Rady Gminy Istebna – 29 października 2019 r. 

81. XXVIII/196/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Rozwiązywania pro-

blemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Istebna na rok 2021. 

SOI Uchwała stosowana. 

 

82. XXVIII/197/2020 

z dnia  

21.12.2020r.z 

dnia 

29.10.2019r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Istebna na lata 2020 - 

2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

83. XXVIII/198/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 

na rok 2020. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.9384 z dnia 

23.12.2020r. 

84. XXVIII/199/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie ustalenia wydatków niewyga-

sających z upływem roku budżetowego 

2020. 

RI Uchwała stosowana. 

 

85. XXVIII/200/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2021 - 2030. 

FN Uchwała stosowana. 
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86. XXVIII/201/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Istebna na rok 2021. 

FN Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.9385 z dnia 

23.12.2020r. 

87. XXVIII/202/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie udzielenia pomocy finanso-

wej w postaci dotacji celowej dla Miasta 

Bielska -Białej na dofinansowanie dzia-

łalności Ośrodka Przeciwdziałania Pro-

blemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

88. XXVIII/203/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu. 

GOPS Uchwała zrealizowana. 

89. XXVIII/204/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wy-

datków za świadczenia z pomocy spo-

łecznej będących w zakresie zadań wła-

snych gminy 

GOPS Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2020r. poz.9386 z dnia 

23.12.2020r. 

90. XXVIII/205/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Istebna 

do stowarzyszenia Związek Samorządów 

Polskich. 

SOI Uchwała w trakcie realizacji. 

91. XXVIII/206/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu. 

RI Uchwała zrealizowana. 

92. XXVIII/207/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie wyznaczenia granic aglomera-

cji Gminy Istebna. 

RI Uchwała unieważniona. 

93. XXVIII/208/2020 

z dnia  

21.12.2020r. 

w sprawie określenia szczegółowego 

trybu i harmonogramu opracowania 

projektu "Strategii Rozwoju Gminy 

Istebna na lata 2021-2030", w tym trybu 

jej konsultacji. 

RI Uchwała stosowana. 

 

XI. Stan realizacji funduszu sołeckiego oraz inicjatyw lokalnych 

Art. 28aa, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym przewiduje m.in., że w Raporcie znajdzie 

się informacja o realizacji budżetu obywatelskiego. Ponieważ jednak z jednej strony gminy 

o takim charakterze jak Istebna nie mają obowiązku wprowadzania budżetu obywatel-

skiego, a z drugiej strony na terenie takich gmin funkcjonują podobne instrumenty zwane 

funduszami sołeckimi lub też funkcjonują inne rozwiązania, dające lokalnym (sołeckim) 

społecznościom prawo współdecydowania o realizacji bieżących potrzeb tych społeczno-

ści; dlatego w tym miejscu zostaną opisane te zadania, które swoim charakterem przypo-

minają instrument budżetu obywatelskiego. 

Zrealizowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku: 
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Sołectwo Istebna  

• Zadanie pn. „Remont odwodnienia na drodze gminnej Szarce”, w ramach którego 

wykonano korytko odwadniające drogę oraz wyczyszczono studzienkę odwodnie-

nia drogi. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.541,00 zł, z czego 1.500 zł zostało sfinan-

sowane w ramach funduszu soleckiego, a brakujące 41,00 zł ze środków własnych 

gminy. 

Zdjęcie: Remont odwodnienia Szarce, sołectwo Istebna. 

 

• W ramach zadania pn. „Remont placu zabaw Istebna – Zaolzie” wymieniono na-

wierzchnię placu zabaw na spełniającą najnowsze normy (w kwocie 11.345,00 zł) 

oraz wymieniono urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci w kwocie 

34.601,25 zł. Dzięki realizacji zadania miejsce stało się bezpieczne dla najmłodszych 

użytkowników. 
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Zdjęcie: Plac zabaw Istebna Zaolzie, sołectwo Istebna.  

 

Sołectwo Jaworzynka 

• Zadanie pn. „Przygotowanie terenu na Trójstyku na działce nr 3895/8 we wsi Jawo-
rzynka pod przyszłe inwestycje sołeckie”. W ramach zadania wykonano niwelację 
terenu poprzez stworzenie dwóch poziomych półek na potrzeby budowy placu za-
baw i siłowni zewnętrznej w kwocie 8.200,00 zł oraz wykonano nawierzchnię z mat 
przerostowych pod zestaw zabawowy w kwocie 7.401,60 zł. 

• Zadanie pn. „Zakup stolików i ławek na potrzeby imprez lokalnych”, w ramach któ-
rego zakupiono 12 składanych kompletów piknikowych w kwocie 4.800,00 zł. 

• Zadanie pn. „Remont wiaty przystankowej Jaworzynka Duraje”, w ramach którego 
odtworzono drewnianą wiatę przystankową w kwocie 20.192,71 zł. 
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Zdjęcie: Plac zabaw Trójstyk, sołectwo Jaworzynka  

 

Sołectwo Koniaków 

• Zadanie pn. „IX bieg na Tyniok” zostało zrealizowane 27 września 2020 r. Bieg miał 

początek przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce, a metę na szczycie 

Tynioka. Długość trasy wyniosła 4km. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.499,99 zł. W 

ramach zadnia sfinansowano bony na koszulki dla uczestników biegu. 

• Zadanie pn. „Remont wiaty przystankowej Koniaków Szańce”. W zakres remontu 

wchodziła wymiana szyby, remont ścianki obłożonej kamieniem wiaty przystanko-

wej, szlifowanie i lakierowanie powierzchni drewnianych, malowanie kosza na 

śmieci. Koszt remontu wyniósł 8.900,00 zł. 

• Zadanie pn. „Przebudowa wiaty przystankowej Koniaków – Koczy Zamek”. W ra-

mach zadania przebudowano istniejącą wiatę włącznie z fundamentem na wzór 

innych drewnianych wiat w sołectwie. Koszt realizacji wyniósł 29.007,48 zł. 

• Zadanie pn. „Doposażenie szkół podstawowych w Koniakowie w sprzęt sportowy”. 

W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy o łącznej wartości 7.303,00 zł. 

Sprzęt zwiększył wyposażenie zaplecza sportowego szkół, co ułatwi prowadzenie 

zajęć wychowania fizycznego w dobie pandemii i ograniczeń z nią związanych. 
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Zdjęcie: Wiata przystankowa, Koniaków Centrum – Szańce.  
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XII. Stan realizacji budżetu gminy w 2020 r. 

Realizacja budżetu Gminy Istebna za rok 2020 została przedstawiona w Sprawozdaniu 

Wójta Gminy Istebna z wykonania budżetu za rok 2020. W tym miejscu zostaje więc zapre-

zentowany tylko ogólny obraz finansów gminy, ujęty w postaci kilku wykresów i tabeli.  

1. Informacje ogólne 

 

81 427 096,13 zł

71 405 299,61 zł

10 021 796,52 zł

337 403,20 zł

7 559 807,82 zł
1 881 502,00 zł

Wykonanie
dochodów ogółem

Wykonanie
wydatków ogółem

Nadwyżka
budżetu

Zaciągnięte
kredyty i pożyczki

na zadania
inwestycyjne

Pozostałe
przychody

Spłacone kredyty i
pożyczki
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2. Struktura dochodów 

 

18%

8%

0%

0%

30%
3%0%

4%

18%

6%

6%

7%

Subwencja oświatowa:
14 464 708,00 zł

Subwencja wyrównawcza:
6 346 029,00 zł

Subwencja równoważąca:
5 638,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej:
96 540,00 zł

Dotacje z budżetu państwa:
24 283 903,14 zł

Dotacje z samorz. Wojew.
Śląskiego:
 2 249 626,47 zł
Dotacja z WFOŚiGW w
Katowicach:
37 425,02 zł
Dotacje ze środków unijnych:
2 988 349,48 zł

Podstawowe dochody podatkowe:
14 677 101,59 zł

Środki z Funduszu Dróg
Samorządowych:
5 400 922,65 zł
Środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych:
5 236 877,00 zł
Pozostałe dochody własne:
5 639 975,78 zł
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3. Struktura wydatków wg jednostek organizacyjnych 

 

 

 

 

24312 687,17 zł 

1000 000,00 zł 20841 915,23 zł 

14605 083,14 zł 

10645 614,07 zł 

GOPS w Istebnej

GOKPITi BP w Istebnej
(dotacja)

OŚWIATA

UG w Istebnej ( w tym
wydatki na oświatę 2 843
447,05 zł (dział 801), 264
596,97 zł (dział854) i
pomoc społeczną 40
323,00 zł (dział 852)

Inwestycje (w tym
wydatki niewygasające
133 741,90 zł)
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4. Finansowanie GOPS w % 

 

 

5. Finansowanie oświaty w % 

 

 

95,6 %

4,4 %

Budżet państwa (dotacje)
23 281 759,90 zł.

Środki własne
1 071 250,27 zł.

60%

3%
1%

36%

Subwencja oświatowa
14 464 708,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa (w
tym dotacje dla niepublicznych
przedszkoli - zadanie
realizowane przez Urząd
Gminy) 769 434,80 zł.

Środki unijne (zdalna szkoła i
zdalna szkoła plus - zadania
realizowane przez Urząd
Gminy) 182 640,20 zł.

Środki własne (w tym
realizowane przez Urząd Gminy
- dział 801 i 854)       8 533
176,25 zł.
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6. Struktura wydatków wg podziału na majątkowe i bieżące 

 

7. Inwestycje 

 

zł60 759 685,54 
85%

zł10 645 614,07 
15%

Bieżące

Majątkowe

337 403,20 zł 103 549,42 zł

2415 687,71 zł

6225 501,51 zł

1563 472,23 zł

Pożyczka z WFOŚiGW w
Katowicach

Środki z Funduszu Dróg
Samorządowych

Środki z Samorządu
Województwa Śląskiego
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8. Zadłużenie 

Pożyczki i kredyty Kwota 
umowy 

Data zawar-
cia 

Ostateczna 
data spłaty 

Zadłużenie na 
31.12.2020 r. 

Naliczone sza-
cunkowe od-

setki 

Razem 

Danuta Rabin 
Kredyt BS Ustroń nr 
86/12 

1 300 000,00 28.11.2006 15.12.2025 600 000,00 21 884,00 621 884,00 

Kredyt ING BŚ 
675/2010/00006327/00 

2 200 000,00 17.08.2010 20.07.2025 756 000,00 53 500,00 809 500,00 

Kredyt BGK 10/3184 1 840 000,00 30.09.2010 20.07.2025 394 000,00 24 370,00 418 370,00 
Kredyt BS Tarn.Góry 
20154-30001-10-61-13 

1 500 000,00 12.07.2011 20.10.2025 600 000,00 39 900,00 639 900,00 

Kredyt BS Tarn.Góry 
20154-30001-10-61-13 02 

800 000,00 20.12.2011 20.10.2025 228 000,00 15 500,00 243 500,00 

Kredyt BS Ustroń nr 
116/13 

600 000,00 6.12.2013 20.09.2025 270 000,00 12 986,00 282 986,00 

Kredyt BS Ustroń nr 
115/13 

500 000,00 6.12.2013 20.09.2025 225 000,00 10 738,00 235 738,00 

Kredyt BS Ustroń nr 
125/14 

500 000,00 7.11.2014 20.11.2025 240 000,00 11 843,00 251 843,00 

Razem 3 313 000,00 190 721,00 3 503 721,00 

Henryk Gazurek 
Kredyt BS Ustroń nr 
98/15 

2 000 000,00 23.09.2015 20.09.2025 1 026 000,00 43 100,00 1 069 100,00 

Kredyt BS Ustroń nr 
113/17 

2 590 161,61 21.12.2017 10.12.2025 714 000,00 32 960,00 746 960,00 

Pożyczka WFOŚ 
209/2017/214/OA/poe/P 

227 831,71 5.09.2017 1.12.2021 65 140,00 900,00 66 040,00 

Pożyczka WFOŚ 
165/2018/214/OA/poe/P 

431 367,11 14.06.2018 20.10.2023 287 736,00 12 500,00 300 236,00 

Pożyczka WFOŚ 
234/2018/214/GW/zw/P 

680 000,00 24.08.2018 15.09.2030 590 000,00 89 000,00 679 000,00 

Po-
życzka WFOŚ 282/2018/2
14/GW/zw-st/P 

662 332,00 17.10.2018 15.12.2030 602 332,00 107 100,00 709 432,00 

Kredyt BGK 18/4303 6 000 000,00 7.09.2018 20.11.2030 5 220 000,00 643 000,00 5 863 000,00 

Razem 8 505 208,00 928 560,00 9 433 768,00 

Łucja Michałek 
Pożyczka WFOŚ 
111/2019/214/OA/poe/P 

446 800,00 10.07.2019 1.09.2024 368 550,00 22 600,00 391 150,00 

Pożyczka WFOŚ 
117/2020/214/OA/poe/P 

446 800,00 18.05.2020 15.01.2025 337 403,20 31 034,00 368 437,20 

Razem    705 953,20 53 634,00 759 587,20 

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE    12 524 161,20 1 172 915,00 13 697 076,20 

 

Spłacone raty kredytów i pożyczek w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r.:  1 881 502,00 zł 

Otrzymana pożyczka WFOŚ: 337 403,20 zł 

Spłacone odsetki od kredytów i pożyczek w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r.: 262 151,36 zł 
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XIII. Stan realizacji inwestycji gminnych w 2020 r. 

1. Inwestycje wodno-kanalizacyjne  

a) Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce: 

Prace projektowe prowadzono w latach 2015-2017 r. Realizację zadania podzielono 

na III etapy. 

I etap: doprowadzenie sieci wodno-kanalizacyjnej do projektowanego zbiornika. 

Sieć wodociągową o długości 429 m oraz kanalizacyjną o długości 242,95 m zakoń-

czono w 2017 r. Koszt I etapu wraz z dokumentacją wyniósł 88 895,06 zł. 

II etap: budowa wodociągu wraz z przyłączami o łącznej długości 323,5 m. Do sieci 

wodociągowej podłączono 8 budynków. Inwestycję zakończono w 2019 r. Zadanie 

realizowano przy udziale środków własnych Gminy Istebna (69 492,09 zł) oraz Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

(66 391,00 zł – umorzenie wcześniej zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW). Łączny koszt: 

135 883,09 

III etap: budowa zbiornika o pojemności 150 m³ (2 x 75 m³), składającego się 

z dwóch komór oraz pomieszczenia technicznego. Realizacja inwestycji planowana 

jest na lata 2021-2022, a jej koszt szacowany na 750 000 zł. 

b) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie: 

Prace projektowe wraz z formalnościami towarzyszącymi, tj. zmianą planu zago-

spodarowania, uregulowaniem spraw własnościowych prowadzone były w okresie 

od września 2014 r. do grudnia 2017 r. (39 miesięcy). Dokumentacja dla zadania 

została zatwierdzona pozwoleniem na budowę 21.11.2017 r. W  listopadzie 2018 r. 

złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnych In-

westycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek został pozytywnie 

rozpatrzony 26.06.2019 r. z koniecznością aktualizacji kosztorysów i uzupełnieniem 

jego załączników.  

W I połowie 2020 roku zostały przeprowadzone postępowania przetargowe. Pod-

pisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni Pustki w Koniakowie z 

wykonawcą oraz na nadzór inwestorski  nastąpiło w lipcu 2020 r. Kwota umowy z 

wykonawcą wynosi 4.777.521,06  zł. W roku 2020 poniesiono koszty w wysokości 

613.051,72 zł. Dofinasowanie do rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków 

Pustki w Koniakowie wynosi 3,2 miliona zł z Unii Europejskiej oraz budżetu pań-

stwa. 

Ze względu na wycofanie się projektanta z nadzoru autorskiego Gmina Istebna wy-

stąpiła o przekazanie praw autorskich nowemu podmiotowi, co nastąpiło końcem 

2020 r. Aktualnie trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia 
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inwestycji to sierpień 2021 roku, chociaż należy przypuszczać, że ulegnie on zmia-

nie. Ze względu na liczne błędy projektowe w roku 2020 zlecono audyt dokumen-

tacji, z którego wynika że wartość zadania znacznie przekroczy pierwotnie plano-

wane koszty inwestycji.  

 

 

Zdjęcie: Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie. 

 

 

Zdjęcie: Trwające prace w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie. 

c) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej: 

Prace projektowe związane z tą inwestycją prowadzone były od września 2014 r. 

do listopada 2017 r. (38 miesięcy). Pozwolenie na budowę zostało wydane 

02.01.2017 r. Realizację zadania podzielono na trzy etapy. 
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Etap I – remont reaktora biologicznego BOS nr 1 – koszt 222 004,39 zł – zakończono 

w 2015 r. 

Etap II – remont reaktora biologicznego BOS nr 2 – koszt 450 793,17 zł – zakoń-

czono w 2016 r. 

Etap III – remont budynków oraz budowa budynku do obsługi gospodarki osadowej 

wraz z montażem urządzeń. W listopadzie 2018 r. złożono wniosek o dofinansowa-

nie realizacji tego etapu projektu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020. Podobnie jak w przypadku oczyszczalni w Koniako-

wie Pustkach, tak i tutaj po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 26.06.2019 r. z ko-

niecznością aktualizacji kosztorysów i uzupełnieniem jego załączników, trwały in-

tensywne prace nad takim przemodelowaniem budżetu gminy, aby ta inwestycja 

mogła być zrealizowana. Bez tego bowiem możliwości finansowe gminy nie pozwa-

lały na realizację tego zadania. Umowa na dofinansowanie inwestycji, pomiędzy 

Gminą Istebna a Województwem Śląskim została podpisana 23.09.2019 r.  

W I połowie 2020 roku zostały przeprowadzone postępowania przetargowe. Pod-

pisanie umowy na  nadzór inwestorski  nastąpiło w lipcu 2020 r., natomiast umowa 

z Wykonawcą została zawarta w sierpniu 2020 roku. Kwota umowy z Wykonawcą 

wynosi 2 939 569,83  zł. Dofinasowanie do rozbudowy i przebudowy oczyszczalni 

ścieków Gliniane w Istebnej wynosi 1,6 miliona złotych z Unii Europejskiej oraz bu-

dżetu państwa. Ze względu na wycofanie się projektanta z nadzoru autorskiego 

Gmina Istebna wystąpiła o przekazanie praw autorskich co nastąpiło końcem 2020 

r. W minionym roku w ramach przebudowy oczyszczalni Gliniane w Istebnej wydat-

kowano 338.351,21 zł. Aktualnie trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany ter-

min zakończenia inwestycji to sierpień 2021 roku.  

 

Zdjęcie: Trwające prace w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej.  
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Zdjęcie: Trwające prace w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej.  

 

d) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak: 

Prace projektowe wraz z towarzyszącymi im formalnościami, tj. zmianą planu za-

gospodarowania, zakupem nieruchomości w sąsiedztwie istniejącej oczyszczalni z 

przeznaczeniem pod rozbudowę oczyszczalni oraz budowę punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, prowadzone były od sierpnia 2014 r. do listopada 

2017 r. (40 miesięcy). Dokumentacja dla rozbudowy oczyszczalni zatwierdzona zo-

stała pozwoleniem na budowę wydanym 05.04.2017 r. Projekt obejmuje między 

innymi budowę nowego bioreaktora o średnicy 14 m i wysokości 6,74 m, zbiorni-

ków osadu nadmiernego, placu magazynowego z wiatą, budynku technologicznego 

wraz z zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniami biurowymi na poddaszu. Szaco-

wany koszt realizacji tego zadania wynosi 10 000 000 zł. Ze względu na te koszty i 

możliwości finansowe gminy, zarówno w 2019 r., jak i dzisiaj, prowadzone były 

tylko prace mające zapewnić utrzymanie ważności pozwolenia na budowę. Poza 

tym działania Gminy Istebna skupiały się w tym przypadku na szukaniu możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych i takim modelowaniu budżetu gminy, aby był on 

w stanie jak najszybciej zapewnić realizację tego zadania. 

e) Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Rastoka: 

Projekt został zatwierdzony zgłoszeniem, wobec którego nie wniesiono sprzeciwu, 

w dniu 02.05.2018 r. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci i przyłączy o łącznej 

długości 1 028 m wraz z podłączeniem 10 budynków, w tym budynku Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 

330 000 zł. W 2019 r. zostały zaktualizowane kosztorysy inwestorskie. Planowany 

termin rozpoczęcia prac to rok 2021. 
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f) Opracowanie dokumentacji związanej z budową sieci wodociągowej dla przysiółka 

Łupienie w Jaworzynce: 

Zadanie na chwilę obecną jest na etapie gotowej i opracowanej pełnej dokumen-

tacji projektowej, łącznie z pozwoleniem na budowę wydanym w dniu 18.06.2020 

r. Zakres rzeczowy projektu zakłada wybudowanie 2 216 m sieci wodociągowej oraz 

podłączenie 37 budynków. W ramach zadania została wykonana dokumentacja 

geologiczna, opracowany został projekt budowlany i wykonawczy oraz sporzą-

dzono kosztorysy inwestorskie. Realizację zadania prowadziła firma Przedsiębior-

stwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Adir” Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce.  

g) Opracowanie dokumentacji związanej z budową sieci wodociągowej dla przysiółka 

Kosarzyska – Pańska Łąka we wsi Koniaków: 

Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji pro-

jektowej łącznie z pozwoleniem na budowę. W pierwszym półroczu 2020 r. uzgod-

niono z właścicielami nieruchomości przebieg trasy sieci wodociągowej oraz przy-

łączy. Z uwagi na liczne zmiany przebiegu sieci zwiększono zakres prac projekto-

wych w długości metrów bieżących sieci z 4500 m do 6000 m oraz ilości przyłączo-

nych budynków z 70 na 81. Szacowany zakresu prac projektowych wzrósł o ok. 33 

%. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 2021 r. W 2020 r. trwały 

uzgodnienia przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości, została wykonana do-

kumentacja geotechniczna, projekt architektoniczny sieci wodociągowej wraz z 

przyłączeniami, zostały uzyskane uzgodnienia branżowe oraz wykonane mapy do 

celów projektowych. Realizację zadania prowadzi firma Przedsiębiorstwo Usłu-

gowo Handlowe DROG – MEN, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska.  

h) Opracowanie dokumentacji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w przysiółku 

Kadłuby i Matyska w Koniakowie: 

Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji pro-

jektowej łącznie z pozwoleniem na budowę. Zakres rzeczowy aktualnie obejmuje 

wykonanie 5 025 m kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączeniem 60 budynków 

oraz 865 m kolektora tłocznego i dwóch przepompowni ścieków. Umowa została 

aneksowana ze względu na duże trudności w zakresie uzyskania zgód właścicieli na 

wejście w teren. W związku z tym zmienił się przebieg projektowanej sieci kanali-

zacyjnej, co spowodowało zwiększenie zakresu prac projektowych o ok. 13%. Pla-

nowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 2021 r. W 2019 i 2020 r. trwały 

uzgodnienia przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości, została wykonana do-

kumentacja geotechniczna oraz wykonane mapy do celów projektowych. Realiza-

cję zadania prowadzi firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DROG – MEN, 

ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska. 
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Zdjęcie: Konsultacje projektu w UG Istebna. 

 

2. Inwestycje drogowe – drogi gminne  

a) Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce: 

Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2019 – 2020. Decyzją o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej z dnia 12 stycznia 2018 r. została zatwierdzona doku-

mentacja rozbudowy drogi na długości 1 300 m w. Rozbudowa drogi stanowi kontynu-

ację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyj-

nego Jaworzynka – Cierne – Skalite – etap II. Inwestycję zrealizowano w  ramach Współ-

pracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 w ramach projektu 

„Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca, 

a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”. 

W 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie drogi na kwotę 5 255 758,89 zł. 

Środki na pokrycie tych kosztów pochodzą z dwóch źródeł dofinansowania w ramach 

programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 oraz budżetu Gminy Istebna. Nie-

zbędnym elementem projektu był także wykup nieruchomości zgodnie z decyzją Sta-

rosty Cieszyńskiego przyznająca odszkodowania za nieruchomości. Inwestycję dro-

gową  zakończono  i odebrano w sierpniu 2020 roku.  

Całkowite koszty związane z rozbudową drogi Czadeczka w Jaworzynce wyniosły 

5 482 198,95 zł, a koszty wykupu działek pod inwestycję do końca roku  2020 wyniosły 

785 580,32 zł. Przewidywana refundacja wydatków kwalifikowanych wynosi 

954 510,09 euro czyli około 4,2 miliona  złotych.  
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Zdjęcie: Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce – zrealizowana inwestycja.  

 

 

Zdjęcie: Zrealizowana inwestycja, droga gminna w Czadeczce. 

 

b) Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II: 

W listopadzie 2020 r. w Urzędzie Gminy w Istebnej Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek 

podpisała umowę pt. „Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap 2”. 
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Łączna wartość umowy na roboty budowlane wynosi 7 900 955,29 zł, z czego 5 400 

922,65 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach. Natomiast wkład własny Gmina zamierza pokryć ze 

środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego otrzymała 2 411 

877,00 zł 

Dolina rzeki Olzy, gdzie realizowana jest inwestycja ma ogromne znaczenie dla tury-

styki – zwłaszcza zimowej. Na Zaolziu zlokalizowane są 2 wyciągi narciarskie, liczne 

obiekty noclegowe i szlaki turystyczne w kierunku Stecówki i dalej – Baraniej Góry. 

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych przyznanemu z 

Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Istebna rozpoczęła inwestycję będącą sympto-

mem rozwoju turystycznego w tym miejscu. Powstanie też arteria komunikacyjna, 

która stanie się alternatywą dla mieszkańców Istebnej i Koniakowa. Zakres prac obej-

mie m.in. przebudowę nawierzchni, budowę kanału technologicznego, kanalizację 

deszczową i sanitarną, oświetlenie, ścieżkę rowerową i chodnik, przebudowę fragmen-

tów sieci kolidujących z inwestycją. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ru-

chu na drogach ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg 

(pieszych i rowerzystów), podniesienie standardów technicznych dróg publicznych 

oraz poprawę komunikacji z drogą wyższej kategorii. Długość rozbudowywanej drogi 

to 848 metrów. Wykonawcą zadania jest firma STRABAG Infrastruktura Południowa Sp. 

z o.o.  Przewidywany termin realizacji: 09.11.2020 r. – 31.08.2021 r. 

Zdjęcie: Podpisanie umowy z Firmą Strabag Infrastruktura Południowa Sp. z o.o.o 
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Zdjęcie: Wbicie pierwszej łopaty na rozbudowywanej drodze Zaolzie-etap II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Podpisanie karty pamiątkowej inwestycji przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej  

– etap II. 
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c) Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej:  

Inwestycja planowana do realizacji w dwóch etapach. Dla etapu I opracowano do-

kumentację i uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Dla etapu II opraco-

wano dokumentację oraz w maju 2019 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej. W 2020 r. inwestycja uzyskała decyzję ZRID i rozpoczęto 

proces ustalania wartości odszkodowań za planowane do przejęcia nieruchomości. 

W obecnej perspektywie finansowej 2014 -2020 z uwagi na brak środków z UE, za-

danie zostanie przesunięte do realizacji  do czasu pozyskania na ten cel finasowania 

zewnętrznego.  

d) Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna: 

Inwestycja planowana do realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę drogi na 

długości 550 m, budowę chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz sieci 

wodociągowej. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta 

w grudniu 2017 r. W minionym roku nadal trwały prace projektowe. Ich zakończe-

nie planowane jest na grudzień 2021.  

 

Remont dróg gminnych we wsi Istebna realizowanych w ramach usuwania skutków powo-

dziowych: 

W listopadzie 2020 r. w ramach usuwania skutków powodziowych udało się przeprowadzić 

remont na dwóch drogach gminnych o łącznej długości 0,9 km: 

a) Droga Dziedzina Pod Beskid I we wsi Istebna. 

b) Droga Maciejka we wsi Jaworzynka. 

Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła kwotę w wysokości 198.744,22 zł. Prace zo-

stały wykonane przez firmę PRB DROBUD Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec. 
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Zdjęcie: Droga Dziedzina Pod Beskid I we wsi Istebna. 

Zdjęcie: Droga gminna Maciejka we wsi Jaworzynka. 

 

Przebudowa i remont dróg gminnych: 

a) Wykonanie odwodnienie drogi gminnej Legiery Pańska Łąka we wsi Koniaków: 

Zadanie polegało na zabezpieczeniu dalszemu osuwaniu się ziemi w rejonie muru 

oporowego w Grapce. Prace polegały na uchwyceniu spływającej wody z drogi oraz 

wykonaniu studni chłonnych. Wartość robót wyniosła 30.486,78 zł. Roboty wyko-

nała firma Mostar Sp. z o.o., ul. Górnicza 5c, 39-400 Tarnobrzeg. 
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            Zdjęcie: Wykonanie odwodnienia  drogi gminnej Legiery we wsi Koniaków. 

 

b) Remont odwodnienia drogi Trójstyk: 

Zakres rzeczowy zadania zrealizowanego w 2020 r. obejmował uregulowanie oraz 

poprawę odwodnienia drogi gminnej oraz zagospodarowanej działki na Trójstyku. 

Na odcinku 130 m wzdłuż drogi zastosowano korytka trójkątne, zaś działkę  odwod-

niono siecią drenów oraz zabudowano studniami chłonnymi. Roboty realizowane 

były ze środków własnych Gminy Istebna w wysokości 55.533,69 zł. Prace wykonała 

firma usługowa Hubert Kędzior, 43-470 Istebna 1498. 

 



Raport o stanie Gminy Istebna za 2020 rok    

 

 

82 

 

        Zdjęcie: Odwodnienie Trójstyk we wsi Jaworzynka.  

 

c) Remont drogi gminnej nr 617 070 S od Juroszka we wsi Istebna: 

Inwestycja została zrealizowana dzięki porozumieniu zawartemu z mieszkańcami 

gminy Istebna zainteresowanymi remontem odcinka drogi w Dziedzinie. Prace po-

legały na wykonaniu remontu nawierzchni drogowej na odcinku 240 m. Koszt rea-

lizacji po stronie gminy to 52.757,12 zł Co daję około 1/3 końcowej wartości re-

montu drogi. Prace wykonała firma Budowa Obiektów Drogowych, Wywóz Nieczy-

stości – Handel, Jan Golik, 43-476 Jaworzynka 301. 
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  Zdjęcie: Remont drogi gminnej nr 617 070 S od Juroszka we wsi Istebna. 

 

d) Remont drogi Gminnej Deje. 

Zakresem prac w/w zadania był remont nawierzchni drogi gminnej Deje we wsi Ko-

niaków na odcinku 40 m. Zadanie zrealizowano z własnych środków Gminy Istebna 

o łącznej wartości 37.278,17 zł. Prace wykonała firma Budowa Obiektów Drogo-

wych, Wywóz Nieczystości – Handel, Jan Golik, 43-476 Jaworzynka 301. 
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Zdjęcie: Remont drogi gminnej Deje w Koniakowie.  

e) Umocnienie osuwającej się skarpy na drodze gminnej Łupienie: 

Prace polegały na zabezpieczeniu fragmentu skarpy oraz wodociągu gminnego, 

biegnącego wzdłuż drogi gminnej Łupienie we wsi Jaworzynka. Prace wykonała 

firma Budowa Obiektów Drogowych, Wywóz Nieczystości – Handel, Jan Golik, 43-

476 Jaworzynka 301, na łączna kwotę 15.961,81 zł. 

Zdjęcie: Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Łupienie, Jaworzynka Trzycatek. 
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3. Inwestycje drogowe – drogi wojewódzkie. 

a) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Jaworzynka Krzy-

żowa – Istebna Beskid etap II:  

Cieszymy się na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i liczymy na 

dalszą dobra współpracę z władzami wojewódzkimi. Dnia 04.08.2020 r. podpisano 

umowę na „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jawo-

rzynka Krzyżowa – Istebna Beskid – etap II”.  

Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Istebna i Konsorcjum Firm: Budowa 

Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości – Handel Jan Golik z Jaworzynki i MIRO-

TRANS Sp. z o.o. z Wisły. Długość nowego chodnika wynosi 622 m (od 3+858 do 

4+480) i będzie poprowadzony od przysiółka Małysze do Pizzerii u Józefa. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż inwestycja zrealizowana została z 90% dofinansowa-

niem w ramach Porozumienia nr 13/KT/2020 z dnia 13.03.2020 r. z Urzędem Mar-

szałkowskim województwa śląskiego, a jej koszt wyniósł 1.928.633,01 zł. 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, zarówno Wójt Gminy Istebna jak i Dyrektor 

ZDW w Katowicach podkreślili kluczowe znaczenie inwestycji dla zapewnienia i 

zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w tej części naszej gminy.  

Zdjęcie: Przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie chodnika na Beskidzie- etap II 
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Zdjęcie: Uroczyste otwarcie chodnika na Beskidzie-etap II  

 

b) Remont nawierzchni bitumicznej DW 941:  

Remont finansowany ze środków Województwa Śląskiego. Prace na DW 941 były 

możliwe dzięki dobrej współpracy z władzami Województwa Śląskiego. Roboty dro-

gowe obejmowały frezowanie nawierzchni, wykonanie nowej nakładki asfaltowej i 

oczyszczenie przydrożnych rowów. Remont był podzielony na dwie części. Pierwsza 

została wykonana w sierpniu 2020 r. i obejmowała remont ok. 900 m drogi od Am-

fiteatru Pod Skocznią do skrzyżowania w Istebnej Centrum. Drugi etap remontu zo-

stał wykonany w listopadzie 2020 r. i objął odcinek od mostu na potoku Gliniane 

do ronda na Krzyżowej o długości ok. 930 m. Po zakończeniu tej fazy nadejdzie czas 

na ostatni etap, czyli remont drogi od Istebnej Centrum do mostu w Glinianym. 
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Zdjęcie: Nowa nakładka bitumiczna na drodze DW 941 

 

 

Zdjęcie: Nowa nakładka na drodze  DW 941  
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4. Budynki i obiekty komunalne 

a) Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha: 

W partnerstwie z Gminą Hlboké nad Váhom ze Słowacji w lipcu 2019 roku został  

złożony wniosek do Euroregionu Beskidy pt. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego gmin Hlboke nad Vahom i Istebna”. Wniosek uzyskał dofinasowanie. 

Umowę podpisano 30.06.2020 r. Wniosek po stronie Gminy Istebna zakłada rewi-

talizację Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej oraz uzupełniające działania mięk-

kie. Szacunkowa wartość projektu po stronie Gminy Istebna to 446 000 zł. Przewi-

dywana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

wynosi 254 000 zł oraz z budżetu państwa 16 000,00 zł. Działanie planowane jest 

do zrealizowania w roku 2021. 

b) Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej: 

W wyniku złożonego do wojewody śląskiego wniosku o uzyskanie środków Fundu-

szu Przeciwdziałania Covid-19, Gmina Istebna otrzymała dofinansowanie w kwocie 

2 825 000 zł dla zadania dotyczącego przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kul-

tury  w Istebnej. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w centrum Istebnej bę-

dzie realizowana w latach 2021 i 2022. Zakres prac obejmuje wykonanie nowego 

układu komunikacyjnego, wymianę sieci i przyłącza elektroenergetycznego, wy-

mianę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, budowę murów oporowych, 

kanalizacji deszczowej i wykonanie obiektów małej architektury. Całkowita wartość 

zadnia szacowana jest na 5.650.000,00 zł. 

 

5. Pozostałe inwestycje 

a) Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022: 

Program jest w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2020 r. wymienionych zo-

stało 41 kotłów. W latach 2021 – 2022 planowana jest wymiana 124 kotłów. Zada-

nie realizowane jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł: 717.645,04 zł, w tym: 

• środki WFOŚiGW w Katowicach: 337.403,20 zł, 

• środki inwestorów indywidualnych: 380.241,84 zł. 

b) Dotacje na realizację projektu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach ogólnopolskiego pro-

gramu finansowania służb ratowniczych. Z projektu skorzystały następujące jed-

nostki: OSP Istebna Centrum, OSP Jaworzynka Centrum, OSP Koniaków Centrum 



Raport o stanie Gminy Istebna za 2020 rok    

 

 

89 

oraz OSP Koniaków Kosarzyska. Środki finansowe zostały przekazane w następują-

cych kwotach: 

• 48.825,00 zł – pożyczka WFOŚiGW,   

• 16.656,98 zł – środki przekazane z budżetu Gminy Istebna. 

c) Dotacje celowe z budżetu Gminy Istebna na zakup środków ochrony osobistej dla 

druhów z jednostki OSP Istebna Centrum, OSP Koniaków Centrum oraz OSP Istebna 

Zaolzie.  Środki zostały przekazane w wysokości 29.000,00 zł. W ramach przekaza-

nych dotacji celowych zakupione zostały między innymi: ubrania oraz buty spe-

cjalne, hełmy strażackie, rękawice, węże tłoczne, liny ratownicze i wiele innych. 

Wszystkie zakupione środki ochrony osobistej oraz sprzęt pożarniczy wnioskowane 

przez jednostki OSP z Gminy Istebna są niezbędne do właściwego przeprowadzania 

akcji ratowniczych na naszym terenie. 

d) Gazyfikacja: 

W 2020 r. w dalszym ciągu prowadzono kompleksowe prace projektowe dotyczące 

w szczególności: ustalenia przebiegu sieci gazowniczej, procedowania wydania de-

cyzji na zajęcie pasa drogowego w obszarze inwestycji na drogach gminnych, opi-

niowania projektu prac geologicznych w gruntach Gminy Istebna, procedowanie 

zmian w prawie lokalnym celem zawarcia umowy na pozostawienie nakładów ob-

cych w gruntach Gminy Istebna innych niż drogi, dokonania zgłoszenia wykonywa-

nia prac geologicznych polegających na wykonaniu 55-ciu otworów badawczych o 

łącznej głębokości 284mb., zaopiniowania czasowej organizacji ruchu, pozwolenia 

na prowadzeni robót budowlanych na terenie zabytku wpisanego do rejestru za-

bytków - zespół drewnianej zabudowy wzdłuż drogi Istebna Koniaków. Planowane 

zakończenie prac projektowych planowane jest w I kwartale 2021 r. 

 

XIV. Podsumowanie 

Miniony rok dla nas wszystkich, ze względu na panującą pandemię, był bardzo trudny. Tym 

więc, którzy pożegnali swoich bliskich, składam kondolencje; tym, którzy dotknięci zostali 

chorobą, życzę zdrowia. Nam zaś wszystkim życzę nadziei na lepsze jutro i bardzo bym 

chciała, abyśmy umieli w otaczającej nas rzeczywistości dostrzec nawet najmniejsze dobro, 

które czyni nasz świat lepszym. Temu służyło wiele podejmowanych w naszej gminie dzia-

łań i tych zdawałoby się drobnych, jak nowe elementy wystroju świątecznego, i tych zwią-

zanych z wydatkowaniem wielomilionowych kwot, jak np. modernizacje naszych oczysz-

czalni, czy przebudowy dróg. 

Opisane w Raporcie działania czasami kończą pewien proces, czasami są kontynuacją lub 

początkiem przedsięwzięć, które w kolejnym roku lub latach wymagać będą wytrwałego 
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zaangażowania i właśnie tym ostatnim działaniom chciałabym teraz poświęcić nieco miej-

sca. 

W 2019 r. rozpoczęliśmy proces naprawiania finansów gminnych. Wiele udało nam się już 

zrobić, ale jeszcze długa droga przed nami zanim ten proces zakończymy. Obok bowiem 

spraw budżetowych, obok podatków lokalnych, na rozstrzygnięcia czekają wciąż kwestie 

związane z podatkiem od towarów i usług. Chcąc te trudne zagadnienie realizować jak naj-

bardziej rzetelnie na początku 2020 r. podpisaliśmy trzyletnią umowę z firmą specjalizującą 

się w zakresie podatku VAT. W minionym roku ta kancelaria prawna przygotowała dla nas 

pierwsze opinie i inne dokumenty, ale zasadnicze prace i rozstrzygnięcia dotyczące rozli-

czenia podatku VAT przez Gminę Istebna przypadać będą właśnie na najbliższe dwa lata.  

Zakończona na przełomie 2020 i 2021 r. inwentaryzacja w znakomitej większości obszarów 

potwierdziła stan księgowy majątku gminy, ale w zakresie nieruchomości użytkowanych 

jako drogi odsłoniła przed nami kolejną przestrzeń wymagającą żmudnej pracy najpierw 

weryfikacyjnej, a następnie naprawczej. Okazało się bowiem, że w księgach inwentaryza-

cyjnych zapisanych było blisko 180 nieruchomości, których stan własnościowy wymaga wy-

jaśnienia, uporządkowania i uregulowania. W tym celu już w 2021 r. została powołana do-

datkowa komisja inwentaryzacyjna, która dokładnie przeanalizuje sytuację każdej nieru-

chomości, co do której powstały wątpliwości i zaproponuje rozwiązania dla uregulowania 

ujawnionych problemów własnościowych. 

Z pewnością  na kolejne lata trzeba też zaplanować kontynuację modernizacji oczyszczalni, 

wymianę sieci kanalizacyjnej i wodnej, a także stworzenie modelu całego systemu gospo-

darki wodnościekowej dla naszej gminy. Wartością takiego naukowo opracowanego mo-

delu będzie przyjęcie kierunków modernizacji i rozwoju sieci wodnokanalizacyjnych na ko-

lejne dziesiątki lat. Chodzi o to, aby nie działać w oparciu o wiedzę cząstkową, ale kierować 

się przemyślaną, całościową koncepcją rozwoju sieci wodnokanalizacyjnych. 

Stawianie na dobrze przemyślane działania stało u podstaw racjonalnego i spokojnego po-

dejścia do rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

W 2020 r. przystąpiliśmy do opracowania planów dla Jaworzynki i Koniakowa. Prace te 

będą kontynuowane w latach 2021 i 2022. W bieżącym roku (2021) powinniśmy rozpocząć 

prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Istebna. 

W minionym roku wydarzyło się więc wiele zdarzeń, które skutkować będą zaangażowa-

niem pracowników w roku 2021 i latach kolejnych. Ostatnim wskazanym przeze mnie przy-

kładem niech będzie przejęty końcem 2020 r. przez Gminny Ośrodek Kultury Dom Trzech 

Narodów w Jasnowicach. Szczęśliwie udało się na modernizację tego przygranicznego 

obiektu pozyskać w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu 

Przeciwdziałania COVID 19 i z pewnością owocować to będzie intensywnymi pracami nad 

stworzeniem Centrum Muzyki Karpat. Temu ważnemu zadaniu towarzyszyć będą też prace 

związane z modernizacją budynku GOK, co stało się możliwe dzięki pozyskaniu końcem 

2020 r. blisko 3 000 000 zł na tą inwestycję. Można już też podzielić się dodatkową dobrą 
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informacją, że początkiem 2021 r. Gmina Istebna otrzymała kolejne 2 000 000 zł na to za-

danie. 

Prezentując w zakończeniu Raportu powiązanie pomiędzy tematami, które z jednej strony 

mają już swój początek co najmniej w 2020 r., a z drugiej strony będą kontynuowane w 

latach następnych, chciałam podkreślić potrzebę szerokiego, perspektywicznego patrzenia 

się na sprawy naszej gminy. 

Mam nadzieję, że cały Raport dał Państwu rzetelny obraz spraw, nad którymi pracowali-

śmy w 2020 r. Mam też nadzieję, że zwróciliście Państwo uwagę na dobrą współpracę z 

samorządem wojewódzkim i parlamentarzystami.  

Na zakończenie Raportu chcę też ogólnie podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się 

do rozwoju naszej gminy i życzyć naszym mieszkańcom i gościom, aby w każdym następ-

nym roku mogli cieszyć się niewiędnącym pięknem naszych miejscowości i coraz spraw-

niejszą infrastrukturą.  

 

 

                                                                                                                                             Podpisano przez  
                                                                                                                                             Wójta Gminy Istebna 

                                                                                                               mgr Łucja Michałek 

 


