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I. Wprowadzenie. 

Zgodnie z art. 28aa, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Istebna 

przedstawia Raport o stanie Gminy Istebna za 2019 rok. W tegorocznym dokumencie 

przyjęty został układ treści niemal identyczny z ubiegłorocznym raportem. Takie 

rozwiązanie pozwala łatwiej analizować treść dokumentu, zwłaszcza tym czytelnikom, 

którzy chcieliby porównywać dane z tego roku z danymi ubiegłego roku. Uważni czytelnicy 

zwrócą więc uwagę, że niektóre części niemal się nie zmieniły. Przykładem jest ogólna 

charakterystyka Gminy Istebna, zawarta w części II opracowania. W innych przypadkach 

zauważalne będzie rozszerzenie materiału o nowe treści, jak to się stało w przypadku opisu 

placówek oświatowych. 

Oczywiście na kształt przedstawianego raportu miały przede wszystkim wpływ działania 

podejmowane w ubiegłym roku, a te warunkowane były wieloma czynnikami. Tak jak 

zauważyliśmy już w Raporcie o stanie Gminy Istebna za 2018 rok, podstawowym 

czynnikiem były i są możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego, a te na 

koniec 2018 r. okazały się niezwykle trudne. Zaciągane kolejne pożyczki i kredyty w latach 

2006 – 2018 sprawiły, że zadłużenie Gminy Istebna powiększało się. Na koniec 2017 r. 

wynosiło ono wraz z naliczonymi odsetkami 11 029 019,32 zł, a na dzień 31.12.2018 r. 

wzrosło ono już do 16 354 537,11 zł., do czego w istotnej części przyczyniło się zaciągnięcie 

kredytu na realizację inwestycji drogowej zwanej „Zaolzie etap I”. To powodowało, że 

zaplanowane jeszcze w ubiegłej kadencji inwestycje okazały się niemożliwe do realizacji, 

gdyż Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zakwestionowała tak przygotowany 

budżet Gminy Istebna. Rozpoczęliśmy więc intensywne prace naprawcze, które w 

pierwszej kolejności polegały na korekcie tych wydatków bieżących i majątkowych, które 

z góry wydawały się niemożliwe do realizacji. Dopiero tak skorygowany budżet otrzymał 

pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i mógł zostać przyjęty uchwałą Rady 

Gminy Istebna 8 stycznia 2019 r. Na tym jednak nie skończyły się prace naprawcze 

w zakresie finansów publicznych w Gminie Istebna. Ponieważ do Urzędu Gminy dochodziły 

informacje o nieprawidłowościach w opodatkowaniu nieruchomości, rozpoczęliśmy 

analizę i korektę wymiaru lokalnych podatków. W wyniku tych działań osiągnęliśmy wzrost 

dochodu z tytułu podatku od nieruchomości (razem z odsetkami) o 67,65 %, czyli zamiast 

planowanych 3 700 000 zł, otrzymaliśmy 6 203 199,52 zł, tj. o 2 503 199,52 zł więcej. Dzięki 

temu mogliśmy obniżyć poziom zadłużenia, pokryć wzrost wydatków bieżących na 

odśnieżanie (wzrost rok do roku o 503 831,44 zł), czy odbiór odpadów komunalnych 

(wzrost rok do roku o 110 126,39 zł) i przygotować się do realizacji wybranych, niezwykle 

potrzebnych inwestycji w roku 2020. Zmiany kadrowe w Referacie Finansowym i regularne 

spotkania pracowników tego referatu z kierownictwem urzędu pozwoliły też sanować 

wiele innych błędów popełnianych w latach poprzednich. Ta praca jest nadal 

kontynuowana i z pewnością przyniesie kolejne pozytywne owoce. Nie bez znaczenia dla 

finansów publicznych miało też wprowadzenie zasady poszerzania kręgu podmiotów, do 

których składane są zapytania ofertowe na realizację usług na rzecz Gminy Istebna. 

W niektórych przypadkach przyniosło to już oszczędności, a dalej kontynuowana taka 
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praktyka z pewnością poprawi też wizerunek Urzędu Gminy jako podmiotu, który stara się 

stwarzać równe warunki konkurencji gospodarczej. Na koniec 2019 r. zaproponowaliśmy 

radnym rozwiązanie, które w przyszłości ma zapewnić Gminie Istebna większą płynność 

inwestycyjną i sprawić, że obietnice składane mieszkańcom nabiorą bardziej realny kształt. 

Dotąd bowiem dość swobodnie stosowana praktyka zobowiązywania się radnych do 

realizacji jakiejś inwestycji poprzez wpisanie jej do wieloletniej prognozy finansowej, 

kończyła się nierzadko tym, że inwestycja faktycznie wpisywana była do wieloletniej 

prognozy finansowej i figurowała tam przez kilka, czy kilkanaście lat bez rzeczywistej jej 

realizacji. Skutki były takie; że po pierwsze – mieszkańcy czuli się zawiedzeni 

niespełnieniem obietnicy; po drugie – zapis taki obciążał budżet gminy przy liczeniu przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową możliwości inwestycyjnych gminy i powodował, jak stało 

się to na koniec 2018 r., że budżet nie mógł zostać przez kontrolę zewnętrzną 

zaakceptowany, bo stare (czasami długo nierealizowane) i nowe, planowane inwestycje 

nie zapewniały płynności finansowej gminy i w końcu po trzecie – zajmowanie się 

nierealnymi finansowo zadaniami obciążało organizacyjnie urząd nie przynoszą 

oczekiwanego rezultatu. Wobec powyższego nowe, zaproponowane radnym rozwiązanie 

ma polegać na tym, że do budżetu i do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzane są 

tylko te zadania, które mają realną szansę na ich wykonanie w najbliższej przyszłości. 

Pozostałe, bardzo często niezwykle ważne zadania, wpisywane są na hierarchicznie 

ułożoną listę planowanych do realizacji w kolejnych latach zadań o charakterze 

inwestycyjnym. W ten sposób nie znikają z naszej świadomości ważne problemy 

mieszkańców, ale w pierwszej kolejności realizowane są te zadania, które mają 

zabezpieczenie finansowe. Pozostałe zadania nie blokując płynności finansowej, czekają 

na swoją realizację, aż gmina znajdzie na nie odpowiednie środki. Przedstawione 

rozwiązanie zyskało akceptację niemal wszystkich radnych, za co dziękujemy, bo 

z pewnością poprawi to jakość planowania i realizowania inwestycji gminnych. 

Miniony rok był również intensywnym czasem wprowadzania w jednostkach Gminy 

Istebna zmian organizacyjnych. W samym Urzędzie Gminy w pierwszej kolejności należało 

dostosować Regulamin organizacyjny do obowiązujących przepisów, gdyż przez wiele lat 

temat ten był zaniedbany i skutkował licznymi nieprawidłowościami. Zadanie to zostało 

zlecone audytorowi z długoletnim doświadczeniem. Jego kilkudziesięciogodzinna praca 

zaowocowałam wskazaniem szeregu nowych, niezbędnych rozwiązań, które następnie 

w ciągu kolejnych miesięcy były wprowadzane. Ze względów kadrowych, organizacyjnych 

oraz ekonomicznych, przeprowadzone zostały także prace umożliwiające obsługę 

księgowo-finansową przez wspólny dla placówek oświatowych i instytucji kultury 

podmiot, jakim od 1 stycznia 2020 r. jest Centrum Usług Wspólnych. Do 31 grudnia 2019 

r. jego funkcję, ale tylko dla placówek oświatowych, pełnił Gminny Zespół ds. Oświaty. 

Zmianie w nazwie i zakresie działania tej jednostki towarzyszyły przygotowania do 

wprowadzenia profesjonalnych programów księgowo-kadrowo-finansowych. Współpraca 

kierownictwa urzędu, nowego (od 01.09.2019 r.) dyrektora Gminny Zespół ds. Oświaty 

(obecnie CUW) i dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej 
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i Biblioteki Publicznej, przyniosła oczekiwane rezultaty, co w przyszłości z pewnością 

przyczyni się do szybszych i precyzyjniejszych analiz oraz decyzji finansowych. 

Niezwykle ważnym zadaniem, które udało się w pełni zrealizować, było przeprowadzenie 

ostatniego etapu wprowadzania reformy oświaty w ten sposób, aby żaden nauczyciel 

zatrudniony na czas nieokreślony nie stracił pracy. Osiągnięcie takiego rezultatu, mimo 

zapowiadanych w 2018 r. zwolnień, było możliwe dzięki częstej i drobiazgowej analizie 

zatrudnienia, jaką wspólnie dyrektorzy szkół, dyrektor GZdsO i zastępca wójta prowadzili 

przez ponad pół roku poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Ta praca 

przyniosła nie tylko wspomniany wyżej pozytywny efekt społeczny, ale również dobry 

rezultat ekonomiczny, gdyż po pierwsze Gmina Istebna nie musiała wypłacać odpraw 

z tytułu zwolnienia z pracy, a po drugie przyczyniła się do większej racjonalizacji 

zatrudnienia, polegającej m.in. na takim ofertowaniu miejsc pracy, aby jak najwięcej 

nauczycieli posiadało zatrudnienie w jednej szkole. Ten kierunek z pewnością będzie dalej 

kontynuowany. 

Podstawowym celem wielu zmian było takie zorganizowanie miejsc pracy, aby mieszkańcy 

mieli poczucie, że ich sprawy nie giną wraz z zapomnianymi rozmowami, ale aby mieli 

przekonanie, że zgłaszane przez nich problemy są rzetelnie analizowane. Stąd m.in. zostały 

wprowadzone tzw. karty z przyjęcia strony. Zawierają one notatkę ze spotkania czy to 

wójta, czy zastępcy wójta z mieszkańcem (gościem). Notatka taka przekazywana jest 

następnie pracownikowi merytorycznemu, który rozpoznaje sprawę i przygotowuje 

propozycję odpowiedzi. W ten sposób staramy się, aby żaden problem zgłaszany przez 

mieszkańców nie pozostał bez odpowiedzi. 

Podniesieniu poziomu odpowiedzialności za podejmowane przez urzędników działania, 

służyło też wprowadzenie tzw. kart informacyjnych. Zapisana na takiej karcie historia 

sprawy pozwala zweryfikować kto i na ile rzetelnie realizował poszczególne zadania 

wykonywane w imieniu Gminy Istebna. W ten sposób podnosi się poziom 

odpowiedzialności nie tylko za ostatni etap decyzji, ale również za każde działanie 

prowadzące do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. 

Swego rodzaju symbolem koncentrowania się na mieszkańcach Gminy Istebna była 

ubiegłoroczna zmiana w organizacji dożynek gminnych, polegająca na tym, że po raz 

pierwszy dla wszystkich uczestników korowodu został przygotowany poczęstunek w ilości 

ponad 900 porcji. W ten sposób już nie tylko oficjalni goście, ale również mieszkańcy 

Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa zostali docenieni za organizację jednej z najpiękniejszych 

uroczystości dożynkowych. 

Troska o jakość życia mieszkańców była też podstawą usilnych zabiegów o utrzymanie 

punktu obsługi Poczty Polskiej w Jaworzynce. W wyniku tych starań udało się osiągnąć 

więcej niż pierwotnie zakładaliśmy, gdyż w miejsce agencji pocztowej pojawiła się filia 

oddziału Poczty Polskiej w Istebnej. W 2019 r. byliśmy też świadkami otwarcia Posterunku 

Policji w Istebnej oraz przekazania środków na zakup nowej karetki dla Zespołu 

Ratownictwa Medycznego w Istebnej. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem 
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Marszałkowskim, Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził bardzo potrzebny i udany 

remont drogi wojewódzkiej w Istebnej Jasnowicach od granicy państwa do „Krzyżówki”. 

Dotychczas bardzo dobra współpraca z Nadleśnictwem Wisła została jeszcze poszerzona 

o częste, służące lokalnej społeczności, kontakty z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Katowicach. 

 

Zdjęcie: Otwarcie placówki Poczty Polskiej w Jaworzynce - 04.10.2019 r.  

 

 

Zdjęcie: Otwarcie Posterunku Policji w Istebnej - 07.10.2019 r.  
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Usystematyzowanego charakteru nabrały nasze zabiegi o właściwie funkcjonujący 

transport publiczny, łączący naszą gminę z innymi miejscowościami powiatu cieszyńskiego. 

Chociaż zadanie to jest realizowane jako zadanie własne Powiatu Cieszyńskiego, to jednak 

nie pozostaliśmy wobec tego tematu bierni. Nadal kontynuowane były rozmowy 

z przewoźnikami realizującymi przewóz autobusowy, celem zapewnienia jak najlepszych 

połączeń, a dodatkowo, co jest nowością, wyznaczyliśmy specjalnego pracownika do 

koordynowania tematyki transportu publicznego i powołaliśmy Zespół do spraw 

transportu publicznego na terenie Gminy Istebna, w skład którego wchodzą 

przedstawiciele rad sołeckich, szkół gminnych i pracownicy UG. W ten sposób chcemy 

zapewnić reprezentatywność w konsultowaniu spraw transportowych i zmierzać do tego, 

aby w przyszłości autobusy jeździły wg stabilnych rozkładów jazdy. Zadanie to z pewnością 

będzie kontynuowane w kolejnych latach, gdyż ciągle brakuje nam pewności zasad 

funkcjonowania transportu publicznego, wskazywanych czy to przez państwo, czy to przez 

organizatora jakim jest dla nas Powiat Cieszyński. 

 

Zdjęcie: Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego fragmentu  drogi DW 943 - 05.11.2019 r. 

 

Rok 2019 był wyjątkowo dobry dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie dzięki środkom 

zewnętrznym, gminnym i samych jednostek OSP udało się pozyskać dwa nowe samochody, 

sprzęt ratunkowo-gaśniczy, mundury i wyremontować we fragmentach niektóre strażnice. 

Warto podkreślić, że zakupiony w 2019 r. drugi samochód udało się pozyskać poza 

pierwotnym planem z bardzo wysokim dofinansowaniem środkami zewnętrznymi 

w wysokości przekraczającej 70 %. Nie bez znaczenia były tu usilne starania Wójt Gminy. 

W większych szczegółach temat został przedstawiony w punkcie współpracy gminy 

z organizacjami pozarządowymi (s. 42) oraz w punkcie podsumowującym inwestycje 

gminne (s. 75 – 82). 
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        Zdjęcie: Uroczyste przekazanie samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Istebnej Centrum - 22 września 2019 r. 

 

 

Zdjęcie: Przekazanie nowego wozu ratowniczo-pożarniczego OSP Jaworzynka Centrum - 26.10.2019 r.  

 

Tak jak zakładaliśmy w Raporcie o stanie Gminy Istebna za 2018 rok, kolejny rok, czyli 2019 

miał być w znacznej części poświęcony weryfikacji stanu usług komunalnych i naprawy tych 

elementów, które tego wymagają. Przeprowadzone w tym celu audyty potwierdziły nasze 

obawy, dotyczące stanu oczyszczalni i sieci wodociągowych. Stąd na bieżąco usuwane były 

te usterki, które nie wymagały wielomilionowych inwestycji, a wystarczyły środki 

zaoszczędzone i rzetelna praca urzędników i pracowników obsługi. Jednocześnie, jak to już 
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było wcześniej zaznaczone, zmienialiśmy model budżetu i wieloletniej prognozy 

finansowej, aby w przyszłości było nas stać na niezbędne modernizacje. 

Niemal na koniec tego wprowadzenia wspomnieć trzeba o wyjątkowo ostrej zimie na 

przełomie 2018 i 2019 r., którą wspólnie przeżyliśmy i na drogach pokonywaliśmy. 

Wspominając ten czas, w tym nasze spotkania w terenie, dziękuję wszystkim pracownikom 

i firmom odśnieżającym za wyjątkowe zaangażowanie, które sprawiło, że w kontekście 

sytuacji w innych samorządach, możemy powiedzieć, że problemem odśnieżania 

radziliśmy sobie, mimo wszystko, bardzo dobrze. 

W powyższej wstępnej części zaakcentowane zostały tylko wybrane aspekty 

funkcjonowania Gminy Istebna w 2019 r. Z pewnością dalsza lektura pozwoli czytelnikom 

na pełniejsze, choć ciągle nie całościowe, poznanie działań Gminy Istebna w minionym 

roku. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego Raportu składam podziękowania. 

Jednocześnie deklaruję swoją otwartości i wolę współpracy na rzecz dobra mieszkańców 

naszej gminy. 

Z poważaniem, 

Łucja Michałek 

Wójt Gminy Istebna 

 

 

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 

miejscowości: 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 południa 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 przebiega historyczna granica z dawną Galicją. Przez Jaworzynkę i Koniaków 

przechodzi natomiast Główny Wododział Europejski oddzielający zlewiska Morza Czarnego 

i Bałtyku. 

Najstarszymi są wsie Istebna i Jaworzynka. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1577 (Istebna) 

i 1649 r. (Jaworzynka). 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 Cieszyńskiego, a drugim ważnym czynnikiem 
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było pojawienie się Wołochów. Byli to pasterze koczownicy, wywodzący się ze wschodniej 

Rumunii.  

Dzięki swoim walorom kulturowym i przyrodniczym gmina Istebna należy do bardzo 

atrakcyjnych 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 

budownictwo 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 Trójstykowi, ale także beskidzkiemu haftowi krzyżykowemu, a znakiem 

rozpoznawczym Koniakowa jest koronka koniakowska. 

Obszar gminy charakteryzuje bogate zagospodarowanie turystyczne, znajdują się tu 

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

noclegowe 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 

pierwszych dziesięciu miejscowości, które otrzymały certyfikat przynależności do Sieci 

Najciekawszych Wsi, nadawany przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. 

 

Zdjęcie: Sołectwo Istebna otrzymuje certyfikat przynależności do Sieci Najciekawszych Wsi - 

30.09.2019 r. 
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Ludność w Gminie Istebna: 

Pobyt stały 2018 2019 

Istebna 5 161 5 208 

Jaworzynka 3 298 3 332 

Koniaków 3 697 3 671 

Ogółem 12 156 12 211 

 

Pobyt czasowy 2018 2019 

Istebna 118 122 

Jaworzynka 38 33 

Koniaków 57 47 

Ogółem 213 202 

 

Urodzenia 2018 2019 

Istebna 64 68 

Jaworzynka 43 62 

Koniaków 51 42 

Ogółem 158 172 

 

Zgony 2018 2019 

Istebna 43 42 

Jaworzynka 39 23 

Koniaków 25 40 

Ogółem 107 105 

 

W 2019 r. 215 mieszkańców naszej gminy zawarło związek małżeński. Jubileusze 50-lecia 

pożycia małżeńskiego obchodziło 18 par, a jubileusz 60-lecia 15 par. 

47 mieszkańców gminy Istebna liczy powyżej 90 lat, w tym 36 kobiet i 11 mężczyzn. 

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

się 72 osoby rocznika 2000. 

W 2019 roku wydano 1171 dowodów osobistych.  

 

III. Struktura organizacyjna gminy. 

W 2019 r. Gmina Istebna realizowała zadania własne i zlecone przy pomocy następujących 

jednostek organizacyjnych: 

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

3. Gminny Zespół do spraw Oświaty 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 

Jaworzynka 366. 

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

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

Koniaków 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 

organizacyjnych Gminy Istebna. 

1. Urząd Gminy 

Na koniec 2019 r. Urząd Gminy Istebna zorganizowany był w następujących komórkach 

organizacyjnych: 

a) Referat Finansowy, 

b) Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, 

c) Referat Usług Komunalnych 

d) Referat Społeczno-Administracyjno-Informatyczny, 

e) Urząd Stanu Cywilnego, 

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 dnia 31 grudnia  2019 r., 

odnoszące się do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także na zadania, które na 

bieżąco realizował Referat Usług komunalnych: 

• Długość sieci wodociągowej wyniosła 77 km. 

• Długość sieci kanalizacyjnej wyniosła 64,7 km. 

• Liczba budynków przyłączonych do wodociągu wyniosła 1 711 budynków. 

• Liczba budynków przyłączonych do kanalizacji wyniosła 1 240 budynków. 

• Ilość wody pobranej z ujęć wyniosła 308 278 m3. 

• Ilość odprowadzonych ścieków wyniosła 223 099 m3. 

• Ilość gospodarstw domowych korzystających z wody gminnej oraz kanalizacji 

wyniosła 937 gospodarstw. 

• Ilość gospodarstw domowych korzystających tylko z wody gminnej wyniosła 

774 gospodarstwa. 
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• Ilość gospodarstw domowych korzystających tylko z kanalizacji gminnej 

wyniosła 303 gospodarstwa. 

Warto zwrócić uwagę, że w 2019 r. Referat Usług Komunalnych zanotował 18 

zgłoszonych awarii na sieci wodociągowej, które zostały usunięte w możliwym jak 

najkrótszym czasie od ich wystąpienia. Wśród nich niektóre wymagały wymiany całego 

odcinka sieci wodociągowej. Remontu wymagał także mur oporowy obok budynku 

ujęcia wody w Koniakowie Bukowinie. W tym przypadku stary mur został zburzony, 

a w  jego miejsce wylano nowy. Ponadto na dachu stacji uzdatniania wody 

w Koniakowie Jasiówce, po zimie 2018/2019, zostały przeprowadzone naprawy 

uszkodzonych śniegołapów oraz dokonano wymiany połamanych dachówek. 

Wykonano również czyszczenie mechaniczne studni głębinowej w Istebnej 

Jasnowicach oraz czyszczenie ujęcia wody Koniaków Gańczorka na rzece Olzie. 

Dokonano też dosypania żwiru filtracyjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Koniakowie 

Jasiówce oraz zakupiono nowe promienniki UV, które pomagają w uzdatnianiu wody 

na w/w stacji. Zakupiono przenośne urządzenie o nazwie kolorymetr, które służy do 

analizy ilości chloru znajdującego się w sieci wodociągowej. Gmina zakupiła również 

451 sztuk wodomierzy objętościowych z modułami radiowymi, które pozwalają na 

zdalny odczyt, bez konieczności wchodzenia do domu. Dodatkowo zostały dokupione 

plomby do wodomierzy w celu ich uzupełnienia. 

Na sieci kanalizacyjnej w 2019 r. zanotowano 20 awarii, które w głównej mierzy 

dotyczyły udrożnienia zatkanych studzienek kanalizacyjnych. Należy również 

wspomnieć o awariach pomp na przepompowniach i oczyszczalniach, które wymagały 

remontu, a jedna z nich została wymieniona na nową ze względu na spore zużycie 

i brak możliwości renowacji. Uzupełniano także uszkodzone włazy do studni 

kanalizacyjnych oraz kamerowano odcinki sieci kanalizacyjnych w celu sprawdzania ich 

kondycji. Dokonano zakupu lejów Inhofa, służących do sprawdzania stopnia 

oczyszczenia ścieków, pH-metru do sprawdzania wartości pH w ścieku oraz zakupiono 

trójnóg metalowy, który pomaga w wyciąganiu pomp z oczyszczalni i przepompowni 

ścieków. W budynkach czterech oczyszczalni ścieków, dokonano corocznego przeglądu 

gaśnic i dmuchaw. Generalnie podjęto cały szereg działań naprawczych, związanych 

z dostosowaniem obiektów i zapewnieniem pracownikom podstawowych warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym dzięki dobrej współpracy z Nadleśnictwem 

Wisła udało się też naprawić uszkodzony przepust i wyremontować drogę do 

oczyszczalni ścieków w Koniakowie Pustkach. 

Z inwestycji Referatu Usług Komunalnych wykonano remont osadnika wtórnego 

w reaktorze na oczyszczalni ścieków w Istebnej Tartaku/Andziołówce. Remont polegał 

na wykonaniu podwyższenia osadnika wtórnego, dzięki któremu ścieki oczyszczone są 

całkowicie oddzielone od ścieków nie oczyszczanych. W ten sposób nie mają 

możliwości mieszania się ze sobą. Zakupiono profesjonalny aparat wężowy świeżego 

powietrza, który pozwala konserwatorom oczyszczalni ścieków na czyszczenie 

zbiorników oraz usuwanie awarii w miejscach bez dostępu do świeżego powietrza.  
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Referat Usług Komunalnych ogłosił konkurs na wykonanie audytu w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej Gminy Istebna, który zgodnie z przewidywaniami, 

wykazał spore zaniedbania i braki w stanie technicznym i warunkach pracy w czterech 

oczyszczalniach ścieków. Dodatkowa analiza obejmowała realizację bieżących 

obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, m.in. badanie jakości wody, 

wymiany wodomierzy, przeglądy hydrantów, przeglądy zbiorników p.poż, a także 

analiza infrastruktury pod kątem niezbędnych przyszłych inwestycji i audyt taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ogłoszono również 

konkurs na koszenie terenów zielonych w gminie Istebna w ciągu sezonu wiosna, lato, 

jesień.  

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

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, były kolejno przegotowywane przetargi 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. Pierwszy przetarg ogłoszony został na okres od 1 lipca 2019 r. do 30 

czerwca 2021r. W wymaganym terminie wypłynęła tylko jedna oferta. Kwota tej oferty 

przekroczyła możliwości budżetowe gminy, stąd decyzją Wójta Gminy przetarg 

unieważniono. Dla zapewnienia jednak ciągłość odbioru odpadów od mieszkańców, 

ogłoszono zapytanie na odbiór odpadów w samym lipcu 2019 r. Jednocześnie  

przygotowano kolejne  postepowaniu  przetargowe. To drugie postępowanie 

ogłoszono na okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W tym przypadku do 

UG wpłynęło 5 ofert, z których został wyłoniony przedsiębiorca, obsługujący 

mieszkańców gminy Istebna. Wrześniowa nowelizacja „ustawy śmieciowej”, która 

zakładała szereg zmian dotyczących odpadów komunalnych spowodowała, że jeszcze 

w sierpniu ogłoszono trzeci już przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, 

obejmujący tym razem okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Takie 

rozwiązanie wynikało z konieczności uniknięcia tych nowych rozwiązań, do których 

Gmina Istebna nie jest przygotowana i które musiałyby oznaczać jeszcze większe 

podniesienie ceny za odbiór odpadów. Do głównych założeń tych nowych rozwiązań 

należy m.in. zmiana sposobu rozliczania się z przedsiębiorcą, przewidująca ważenie 

odpadów, a nie jak dotychczas rozliczanie się ryczałtowe. Ponadto po nowelizacji 

konieczny będzie częstszy wywóz zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

bioodpadów przypadający w okresie od kwietnia do października. W tym przypadku 

częstotliwość odbioru odpadów z budynków jednorodzinnych będzie równa jednemu 

odbiorowi na dwa tygodnie, co również w znaczący sposób wpłynie na podniesienie 

ceny za usługę odbioru odpadów. Tak więc stosując powyższe rozwiązania uniknęliśmy 

radykalnych podwyżek za odbiór śmieci, a jednocześnie daliśmy sobie czas na 

przygotowanie się do nowych rozwiązań. 

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 

i kształcenia dzieci i młodzieży nie podlegała Gminnemu Zespołowi ds. Oświaty, ale 
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Samodzielnemu Stanowisku ds. Oświaty.  W ramach tego stanowiska realizowane były 

m.in. następujące zadania: 

• Prowadzenie całości spraw dotyczących udzielania, rozliczania i kontroli 
poprawności wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-
wychowawczych. 
W 2019 r. Gmina Istebna dotowała 5 niepublicznych placówek wychowania 
przedszkolnego. Były to: 
- Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa, 43-470 Istebna 1393, otrzymało 
dotację z budżetu Gminy Istebna na łącznie 576 dzieci (średnio 48 dzieci 
w miesiącu) w kwocie 339 125,76 zł, w tym kwotę dotacji celowej z budżetu 
państwa w wysokości 55 652,02 zł. 
- Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II, 43-470 Istebna 1010, otrzymało 
dotację z budżetu Gminy Istebna na łącze 606 dzieci (średnio 51 dzieci 
w miesiącu) w kwocie 356 788,56 zł, w tym kwotę dotacji celowej z budżetu 
państwa w wysokości 53 313,67 zł. 
- Niepubliczne Przedszkole „Smerfokolandia”, 43-476 Jaworzynka 692, 
otrzymało dotację z budżetu Gminy Istebna na łącznie 585 dzieci (średnio 49 
dzieci w miesiącu) w kwocie 343 890,35 zł, w tym kwotę dotacji celowej 
z budżetu państwa w wysokości 64 069,97 zł. Na podstawie ugody sądowej, 
odnoszącej się do wyroku sądowego stwierdzającego zaniżenie dotacji 
oświatowych w latach 2013 – 2016 dla Niepublicznego Przedszkola 
„Smerfokolandia” w Jaworzynce, wypłacono z budżetu gminy kwotę 
w wysokości 165 000,00 zł. 
- Niepubliczne Przedszkole „Miglanc”, 43-476 Koniaków 5, otrzymało dotację 
z budżetu Gminy Istebna na łącznie 994 dzieci (średnio 83 dzieci w miesiącu) 
w kwocie 585 227,44 zł, w tym kwotę dotacji celowej z budżetu państwa 
w wysokości 91 662,14 zł oraz dotację z budżetu Gminy Istebna na łącznie 12 
dzieci (średnio 1 dziecko w miesiącu) posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego w kwocie 42 746,68 zł. Na podstawie ugody sądowej 
odnoszącej się do wyroku sądowego stwierdzającego zaniżenie dotacji 
oświatowych w latach 2013 – 2016 dla Niepublicznego Przedszkola „Miglanc” 
w Koniakowie, wypłacono z budżetu gminy kwotę w wysokości 160 506,79 zł. 
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina”, 43-476 
Jaworzynka 657, otrzymał dotację z budżetu Gminy Istebna na łącznie 220 dzieci 
(średnio 18 dzieci w miesiącu) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego oraz łącznie 474 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju (średnio 40 dzieci w miesiącu) w kwocie 789 158,80 zł, 
w tym kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 20 109,55 zł.  
 
Poza wymienionymi placówkami niepublicznymi, Gmina Istebna wypłaciła 
7778,88 zł na dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego 
na terenie innych gmin (Wisła, Żory). 
Kwota dotacji wypłacona niepublicznym placówkom wychowania 
przedszkolnego w 2019 r. wynosiła 2 414 190,91 zł i składała się z: 
- środków budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań w zakresie 
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wychowania przedszkolnego w wysokości 284 807,00 zł; 
- środków budżetu gminy w wysokości 2 129 383,91 zł. 
Dodatkowo wypłacono z budżetu gminy łączną kwotę 325,506,79 zł dla 
Niepublicznych Przedszkoli w ramach w/w ugody sądowej. 
Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko niepublicznego przedszkola 
wynosiła 588,76 zł. 
Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko posiadające opinię o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju wynosiła 421,45 zł. 
Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko niepełnosprawne, sześcioletnie, 
mieszkające na wsi, uczęszczające do niepublicznego przedszkola wynosiła 
406,39 zł. 
Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko z niepełnosprawnością ruchową 
uczęszczające do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego 
wynosiła 1 454,88 zł.  
Miesięczna kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w tym z zespołem Aspergera wynosiła 4 766,35 zł.  
Miesięczna kwota dotacji na dziecko niesłyszące, słabosłyszące, 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
wynosiła 1 806,20 zł. 

• 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 

przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego 

egzaminu, 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 (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). W 2019 roku 27 pracodawców otrzymało ze 

środków Funduszu Pracy kwotę w łącznej wysokości 265 753,30 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia 34 młodocianych 

pracowników. 

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zestawienie programów i zadań realizowanych przez GOPS w 2019 r. ilustruje poniższa 

tabela. 

Rodzaj świadczeń Ilość 

rodzin 

Ilość 

osób 

Kwota 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

113  117 211 855,47 zł 

Zasiłki  stałe 33 33 167 459,50 zł  

Pomoc państwa w zakresie dożywiania  217 531 177 932,50 zł 
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3. Gminny Zespół do spraw Oświaty 

Gminny Zespół ds. Oświaty pełnił rolę podmiotu obsługującego publiczne placówki 

oświatowe, prowadzone przez Gminę Istebna, w zakresie księgowo-kadrowym. Do 

jego zadań należała też organizacja i koordynacja zadań właściwych dla organu 

prowadzącego szkoły, współpraca z dyrektorami szkół, Wójtem Gminy i podległym mu 

urzędem oraz współpraca z Kuratorium Oświaty. 

W 2019 r. szczególnym zadaniem GZdsO było przeprowadzenie ostatniego etapu 

reformy edukacji, o czym była już mowa we wprowadzeniu do Raportu. Ponadto 

GZdsO był organizatorem 5 konkursów na stanowiska dyrektorskie.  

• W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej nowym dyrektorem została 

Danuta Haratyk-Woźniczka. 

• W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej nowym 

dyrektorem został Bogdan Ligocki. 

• W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce nowym 

dyrektorem została Dorota Kukuczka. 

• W Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce dyrektorem została pełniąca 

dotychczas tą funkcję Dorota Małyjurek. 

• W Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie dyrektorem została pełniąca 

dotychczas tą funkcję Monika Kukuczka. 

W przypadku SP 2 w Istebnej pierwszy konkurs nie został rozstrzygnięty, wobec tego 

Wójt Gminy powierzyła stanowisko dyrektorskie na okres 5 lat Bogdanowi Ligockiemu. 

Zmiana na stanowisku dyrektorskim nastąpiła też w przypadku samego GZdsO. Od 

1 września 2019 r. nowym dyrektorem tej gminnej jednostki została Danuta 

Konarzewska. Jej zadaniem, skutecznie przeprowadzonym, było m.in. przygotowanie 

przekształcenia Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Centrum Usług Wspólnych.  

Warto podkreślić, że wyrazem naszego szacunku dla pracy nauczycielskiej była 

organizacja, pierwszy raz od wielu lat, wspólnej, gminnej uroczystości z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, podczas której wyróżniającym się nauczycielom zostały wręczone 

nagrody. 

Szkoły, obok zasadniczej swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej pozyskiwały środki  

w ramach programów unijnych i rządowych: 

Pomoc materialna dla uczniów 29 69 26 661,84 zł   

Świadczenia wychowawcze  500 + 1404 2586 13 903 357,31 zł  

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, 

w tym: „Becikowe” 

830 

141 

1698  

141 

5 486 416,60 zł 

141 000,00 zł 

Fundusz alimentacyjny 23 37 134 464,70 zł 

Program „Dobry start” 1 114  1 773 549 630,00 zł 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 5 8 51 629,85 zł 
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W 2019 r. zostały zakończone dwa projekty unijne, rozpoczęte rok wcześniej. 

a) „Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie 

Istebna”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu, ostatecznie został on 

zakończony w lutym 2019 r. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia 

specjalistyczne. Środki finansowe wykorzystane w 2019 r. na realizację tego 

zadania wyniosły 68 863,47 zł. Celem projektu było zwiększenie kompetencji 

kluczowych 637 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości 

i efektywności nauczania. 

b) „Przedszkolaki górą! – upowszechnianie wysokiej jakości edukacji, przedszkolnej 

w Istebnej”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Program rozpoczął się w maju 2018 r. i  zakończył w październiku 2019 r. 

Beneficjentem programu było Gminne Przedszkole w Istebnej. W ramach 

programu utworzono dodatkową grupę przedszkolną, zakupiono pomoce 

dydaktyczne i dokonano adaptacji pomieszczeń. W 2019 r. na realizację tego 

zadania wykorzystano kwotę 116 624,25 zł. 

Spośród programów rządowych zrealizowane zostały następujące: 

a) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 28 000 zł. 

b) „Aktywna tablica” – 70 000 zł. 

c) „Zielona pracownia” – 40 000 zł. 

d) „Wyprawka szkolna” – 857,33 zł. 

e) „Owoce w szkole i mleko w szkole”. 

 

Zdjęcie: Otwarcie Zielonej Pracowni w SP w Jaworzynce - 01.10.2019 r. 
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4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej 

Zespół tworzą:  

a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Istebnej, 

b) Gminne Przedszkole w Istebnej. 

Zajęcia uczniów i przedszkolaków zlokalizowane były i nadal są w dwóch obiektach:  

a) w budynku dawnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej (Istebna 1345), 

w którym prowadzone były zajęcia uczniów klas 1 – 8 szkoły podstawowej oraz do 

czerwca 2019 r. uczniów klas trzecich gimnazjum, 

b) w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Istebnej 

na Dzielcu (Istebna 550), odbywały się zajęcia przedszkolaków. 

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszcza 417 uczniów szkoły podstawowej, 

a do przedszkola 141 dzieci. 

Formalnie 31.08.2019 r. zakończyły działalność oddziały gimnazjalne wchodzące 

w skład zespołu. 

W roku kalendarzowym 2019 warto zwrócić uwagę na następujące wydarzenia, 

projekty, programy i akcje, w których szkoła brała udział, a także na konkursy szkolne 

i osiągnięcia uczniów: 

a) wydarzenia: 

• bal karnawałowy dla klas 1 – 4, 5 – 8 i 3 klas gimnazjum, 

• „Skrzynka walentynkowa” i przedstawienie walentynkowe, 

• „Pasowanie na czytelnika”, 

• spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi z ORW „Promyk 

Milówka”, Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” i NTPP „Słoneczna Kraina” 

w Jaworzynce (spotkaniu towarzyszyło przygotowanie upominków dla osób 

niepełnosprawnych), 

• program artystyczny w wykonaniu dzieci sześcioletnich podczas imprezy 

środowiskowej „Dzień Seniora”, 

• apel ekologiczny z montażem słowno-muzycznym „Przebudzenie”, 

• Dzień Chłopaka, 

• uroczysta przysięga wolontariuszy i wręczenie znaczków „Małego 

wolontariatu”, 

• Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 

• pasowanie pierwszoklasistów, 

• przedstawienie „Człowiek wieczystej drogi” (odegrane trzykrotnie: podczas 

Dnia Patrona, uroczystych obchodów 30 rocznicy śmierci Jerzego Kukuczki oraz 

zebrania z rodzicami), 

• przedstawienie „Kopciuszek” (odegranego czterokrotnie z okazji Mikołajek dla 

dzieci z Trójwsi oraz dzieci pracowników LYS FUSION), 
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• przedstawienie wiersza „Na straganie” dla klas pierwszych, 

• Święto Niepodległości, ogólnopolskie listopadowe śpiewanie hymnu, 

• Dzień Patrona i Wiedzy o Regionie, 

• „Szkolne kolędowanie – zgodnie z góralską tradycją”, 

• jasełka dla szkoły, rodziców oraz niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia 

„Dobrze, że jesteś”, 

• Żywa lekcja biologii – „Pajęczaki”, 

• Akcja „Czysty przystanek”, 

• Akcja „Szkoła pamięta”, 

• Akcja „Zbiórka makulatury – sadzonka za makulaturę” (współpraca 

z Nadleśnictwem Wisła oraz Stowarzyszeniem Istebniański Uniwersytet 

Seniora), 

• współpraca ze strażą pożarną (prelekcje, pokazy strażackie na boisku Pod 

Skocznią, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, konkurs plastyczny 

poświęcony straży pożarnej), 

• współpraca z policją (prelekcje na apelach szkolnych, spotkaniach z rodzicami 

oraz spotkania w klasach), 

• współpraca z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej – warsztaty ekologiczne, 

• współpraca z Ośrodkiem Pracy Pozaszkolne i GOK (zespół „Mała Istebna”, 

zajęcia „Zręczne ręce”, „Haft Krzyżykowy”), 

• odnowienie współpracy ze szkołą w Černem na Słowacji oraz ze Szkołą 

Podstawową im. Józefa Londzina w Zabrzegu, 

• organizacja kącików czytelniczych, m.in. dzięki pozyskaniu od sponsorów sofy 

na korytarze, 

• akcja pieczenia i sprzedaży ciast przez rodziców, 

• organizacja wyjazdów do teatrów, kin i muzeów, w tym na następujące sztuki: 

„Robinson”, „Ballady i romanse”, „Opowieści z Narnii”, „Balladyna” oraz na 

następujące filmy: „Chłopiec i wilk”, „Magiczny świat Ewy”, „Kraina lodu”, 

• wycieczki, kuligi, dyskoteki, Andrzejki;  

b) projekty, programy, akcje o charakterze ponadgminnym: 

• „Aktywna Tablica 2019”, 

• „Mleko i owoce w szkole” 

• projekt „Polska – Czechy – Łączy nas Śląsk Cieszyński – Nasza Mała Ojczyzna”,  

• wizyta studyjna w ramach projektu Erasmus, 

• ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo „Jak nie czytam. Jak czytam",  

• akcja „Góra grosza” – pomoc dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka, 

• zbieranie nakrętek na zakup sprzętu specjalistycznego dla chorych dzieci, 

we współpracy z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych 

„Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek, 
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• zbieranie przyborów szkolnych dla dzieci ze szpitala onkologicznego 

w Warszawie, 

• akcja „Szlachetna Paczka” – podarunki dla osób potrzebujących, 

• pomoc przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

• akcja „Okulary dla Afryki”, 

• akcja zbierania karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska, 

• zbiórka pieniędzy na ocalone na granicy tygrysy; 

c) organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych: 

• Festiwal piosenki dla klas 1 – 3, 

• „Mam talent” dla klas 4 – 8 i klas gimnazjalnych, 

• Konkurs wiedzy o Julianie Tuwimie klasy 4-6 i 7-8, 

• Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 4 – 6 i 7 – 8 i grup gimnazjalnych, 

• Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas 4 – 8 i oddziałów gimnazjalnych, 

• VII Szkolny Konkurs Czytelniczy, 

• Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla klas 4. „Tajemnice przyrody”, 

• Konkurs na zabawkę fizyczną, 

• Święto liczby π z przeprowadzeniem 2 konkursów, 

• „Ilość zapamiętanych cyfr po przecinku”, 

• Konkurs na wyrazy zawierające pi (dwuosobowe zespoły klasowe), 

• Maraton Matematyczny – kilka etapów, 

• Konkurs na najfajniejszą pisankę matematyczną, 

• Konkurs na najlepiej zbierającą klasę w akcji „Góra grosza”, 

• Gminny  Konkurs Recytatorski, 

• Gminny Konkurs Ortograficzny, 

• Konkurs o Bolesławie Prusie, 

• Konkurs „Podchody Papieskie”, 

• Konkurs „Tabliczka mnożenia”, 

• „Sławni matematycy - Kartezjusz”, 

• „Wariacje choinkowe”, 

• Konkurs plastyczny „Kartka świąteczna” 

• Konkurs dla klas 4. „Liczby rzymskie”, 

• Konkurs na wykonanie szopki bożonarodzeniowej, 

• Konkurs na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemieckim, 

• Konkurs pięknego pisania dla wszystkich klas 1 – 3, 

• Konkurs „Zrób to sam. Plansza dydaktyczna z geografii i przyrody” dla uczniów 

klas 4 – 8, 

• Konkurs na najpiękniej udekorowane świątecznie drzwi, 

• Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, 

• Europejski Dzień Języków Obcych (konkurs na plakat, konkurs wiedzy, kącik 

kulinarny i  konkurs Picture Dictionary dla klas 1 – 4); 
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d) osiągnięcia: 

• uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z Geografii przez Ewę Kulik uczennicę klasy 8a, 

• uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z Geografii przez Marcela Czernieckiego ucznia klasy 7b, 

• zdobycie wyróżnienia w Konkursie Języka Angielskiego organizowanego przez 

Liceum im. Żeromskiego w Bielsku Białej przez Mikołaja Poloka, 

• zdobycie I miejsca w XXI Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Słońce, słońce 

i życie” przez Julię Rucką uczennicę klasy 6b, 

• zdobycie I miejsca w XXI Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Słońce, słońce 

i życie” przez Julię Czulak uczennicę klasy 3 gimnazjalnej, 

• zdobycie wyróżnienia w XXI Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Słońce, 

słońce i życie” przez Martę Mojeścik uczennicę klasy 5a, 

• zdobycie III miejsca w Konkursie recytacji w mowie śląskiej przez Anna 

Legierską uczennicę klasy 3 gimnazjalnej, 

• zdobycie III miejsca w Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 

Artystycznych Śląska Cieszyńskiego przez grupę teatralną ZSL, 

• zdobycie wyróżnienia w XXIX Ogólnopolskim Małym Konkursie  Recytatorskim 

w Starachowicach przez Julię Rucką uczennicę klasy 6b, 

• zdobycie I miejsca w Powiatowym Konkursie Poetyckim w Cieszynie przez 

Marzenę Zembik uczennicę klasy 6b, 

• uzyskanie tytułu laureata w Konkursie Zuch po I semestrze przez Lenę Kukuczkę 

uczennicę klasy 1b, 

• uzyskanie tytułu laureata w Konkursie Zuch po I semestrze przez Natalię 

Juroszek  uczennicę klasy 1c, 

• uzyskanie tytułu laureata w Konkurs Zuch po I semestrze przez Kingę Kawulok  

uczennicę klasy 2c, 

• uzyskanie tytułu laureata w Konkursie Zuch po I semestrze przez Annę Kukuczkę 

uczennicę klasy 3a, 

• uzyskanie tytułu eksperta logicznego myślenia w Konkursie „Logiczne 

Myślenie” przez Hannę Michałek uczennicę klasy 3a, 

• uzyskanie tytułu mistrza logicznego myślenia w Konkursie „Logiczne Myślenie” 

przez Wojciecha Boreckiego ucznia klasy 2b, 

• uzyskanie tytułu mistrza logicznego myślenia w Konkursie „Logiczne Myślenie” 

przez Tomasza Juroszka ucznia klasy 2b, 

• uzyskanie tytułu laureata w Konkursie „Zuch” po roku, w kategorii język polski, 

przez Lenę Kukuczkę uczennicę klasy 1b, 

• uzyskanie tytułu laureata w Konkursie „Zuch” po roku, w kategorii matematyka, 

przez Anię Łysek uczennicę klasy 1a, 

• zdobycie wyróżnienia w Konkursie matematycznym „Kangur” przez Kacpra 

Burego ucznia klasy 3a, 
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• zdobycie wyróżnienia w Konkursie matematycznym „Kangur” przez Justynę 

Jojko uczennicę klasy 2a, 

• zdobycie wyróżnienia w Konkursie matematycznym „Kangur” przez Tadeusza 

Juroszka ucznia klasy 2a, 

• zdobycie I miejsca w konkurencji Sztafetowe biegi narciarskie – chłopcy – 

w ramach Igrzysk Dzieci – Mistrzostw Powiatu Cieszyńskiego – Kubalonka, 

• zdobycie II miejsca w konkurencji Sztafetowe biegi narciarskie – dziewczęta – 

w ramach Igrzysk Dzieci – Mistrzostw Powiatu Cieszyńskiego – Kubalonka, 

• zdobycie I miejsca w konkurencji Sztafetowe biegi narciarskie – chłopcy – 

w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Mistrzostw Powiatu Cieszyńskiego – 

Kubalonka, 

• zdobycie I miejsca w konkurencji Sztafetowe biegi narciarskie – dziewczęta – 

w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Mistrzostw Powiatu Cieszyńskiego – 

Kubalonka, 

• zdobycie I miejsca w konkurencji Sztafetowe biegi narciarskie – chłopcy – 

w ramach Igrzysk Dzieci – Mistrzostw Województwa Śląskiego – Kubalonka, 

• zdobycie III miejsca w konkurencji Sztafetowe biegi narciarskie – dziewczęta – 

w ramach Igrzysk Dzieci – Mistrzostw Województwa Śląskiego – Kubalonka, 

• zdobycie I miejsca w konkurencji Sztafetowe biegi narciarskie – chłopcy – 

w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Mistrzostw Województwa Śląskiego – 

Kubalonka, 

• zdobycie I miejsca w konkurencji Sztafetowe biegi narciarskie – dziewczęta – 

w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Mistrzostw Województwa Śląskiego – 

Kubalonka, 

• zdobycie 6 złotych, 7 srebrnych i 3 brązowych medali rozegranych w Białce 

Tatrzańskiej Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci oraz Młodzieży Szkolnej w Biegach 

Narciarskich – Białka Tatrzańska 2019, indywidualnie: Gazurek Kinga – I miejsce 

2 km łyżwa i II miejsce 1 km klasyk, Michałek Martyna – I miejsce 5 km łyżwa i II 

miejsce 3 km klasyk, Zawada Szymon – I miejsce 2 km łyżwa i II miejsce 1 km 

klasyk, Gazurek Łukasz – I miejsce 5 km łyżwa i III miejsce 3 km klasyk, Kajzar 

Kamil – II miejsce 3 km klasyk i III miejsce 5 km łyżwa, Michałek Marcin – II 

miejsce 2 km klasyk i III miejsce 3 km łyżwa, Rucka Julia – II miejsce 2 km klasyk, 

w sztafetach: sztafeta chłopców rocznik 2003-2005 – I miejsce 4 x 2,3 km, 

sztafeta chłopców rocznik 2006 i młodsi- I miejsce 4 x 1,8 km, Sztafeta dziewcząt 

rocznik 2003-2005 – II miejsce 4 x 2,3 km, generalnie: I miejsce klasyfikacja 

generalna – Igrzyska Dzieci, I miejsce klasyfikacja generalna – Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej, 

• zdobycie II miejsca w konkurencji piłka nożna chłopców w Mistrzostwach 

Powiatu Cieszyńskiego, 

• zdobycie II miejsca w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych 

chłopców. 
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5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej 

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszcza 76 uczniów, a do oddziału 

przedszkolnego 12 dzieci. 

W roku kalendarzowym 2019 warto zwrócić uwagę na następujące wydarzenia, 

projekty, programy i akcje, w których szkoła brała udział, a także na konkursy szkolne 

i osiągnięcia uczniów: 

a) wydarzenia: 

• Dzień Babci i Dziadka, 

• Szkolny bal karnawałowy dla uczniów, 

• Dzień sportów zimowych SP-2 na „Zagroniu”, 

• Dzień Świętego Patryka, 

• plener malarski dla uzdolnionych plastycznie uczniów, 

• Dzień Dziecka, 

• Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 

• Zajęcia edukacyjne Polska – Moja Ojczyzna – Legiony Piłsudskiego, 

• Wielkie Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej 

RP, 

• Dzień Liczby Pi, 

• spotkanie z Lucyną Ligocką-Kohut – prelekcja na temat koniakowskich koronek, 

• zajęcia przyrodnicze – „Spotkanie z gadami”, 

• uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej i pasowania na ucznia, 

• Akademia z okazji Święta Niepodległości, listopadowe śpiewanie hymnu, 

• Szkolny rajd na Stożek, 

• Andrzejki, 

• wyjazd uczniów na kolonie do Iławy oraz kolonie w szkole dla dzieci z Iławy; 

b) projekty, programy, akcje o charakterze ponadgminnym: 

• „Aktywna Tablica 2019”, 

• „Mleko i owoce w szkole”, 

• Akcje charytatywne i społeczne: zbieranie nakrętek, „Góra Grosza”, zbiórka 

makulatury i elektrośmieci; 

c) organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych: 

• Konkurs na najpiękniejszą pisankę, 

• Konkurs na plakat związany z obchodzonym uroczyście w Szkocji Dniem Św. 

Andrzeja, 

• Konkurs na logo szkoły. 
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6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce 

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszcza 260 uczniów, a do oddziałów 

przedszkolnych 98 dzieci. 

W roku kalendarzowym 2019 warto zwrócić uwagę na następujące wydarzenia, 

projekty, programy i akcje, w których szkoła brała udział, a także na konkursy szkolne 

i osiągnięcia uczniów: 

a) wydarzenia: 

• 01.10.2019 – uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni”, 

• 04.10.2019 – uroczyste otwarcie oddziału Poczty Polskiej w budynku SP 1 

w Jaworzynce, 

• Bal Karnawałowy klas 1 – 3 i 4 – 8, 

• Skrzynka Walentynowa, 

• Program artystyczny na imprezę środowiskową „Dzień Seniora” w wykonaniu 

uczniów klas III, 

• Dzień Chłopaka, 

• Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

• Pasowanie pierwszoklasistów, 

• Akademia z okazji 11 Listopada, 

• Akcja „Szkoła pamięta”, 

• Akcja „Zbiórka makulatury”, 

• Akcja „Zbiórka nakrętek” – na zakup sprzętu specjalistycznego dla chorych 

dzieci, we współpracy z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych 

i Niepełnosprawnych, 

• Akcja „Zbiórka słodyczy i artykułów papierniczych oraz zabawek” dla Domu 

Dziecka, 

• Żywa lekcja biologii „Pajęczaki”, 

• Żywa lekcja historii ”Droga do Niepodległości”, 

• spotkania z policjantem, warsztaty profilaktyczne, 

• stworzenie planetarium w budynku SP 1 w Jaworzynce, 

• spotkanie z autorem książek p. Waldemarem Cichoniem, 

• zabawa andrzejkowa i zabawa karnawałowa dla uczniów klas IV-VIII; 

• akcja pieczenia pączków przez rodziców 

• bal szkolny organizowany przez rodziców klas VI; 

• organizacja wyjazdów do kin, teatrów i muzeum. 

b) projekty, programy, akcje o charakterze ponadgminnym: 

• „Aktywna Tablica 2019”, 

• „Zielona Pracownia 2019”, 

• „Mogę zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech”, 

• Projekt „Polska – Czechy – Łączy nas Śląsk Cieszyński – Nasza Mała Ojczyzna”, 
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• „Trzymaj Formę”, 

• „Smaki życia – debata o dopalaczach”, 

• „Bieg po zdrowie”, 

• „Klub Bezpiecznego Puchatka”, 

• „Śniadanie daje moc”, 

• akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, 

• akcji „Góra Grosza” pomoc dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, 

• akcja „Szlachetna Paczka” – podarunki dla osób potrzebujących, 

• akcja zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska; 

c) organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych: 

• „Na najładniejszą szopkę”, 

• „Na kartkę świąteczną”, 

• „Na najpiękniejszego Anioła”, 

• „Pierniczek”, 

• „Zielona Pracownia”, 

• „Na najładniejszy zeszyt”, 

• „Mistrz i Mistrzyni Dobrych Manier”, 

• „Konkurs Połazowania”, 

• „Turniej Piłki Nożnej”, 

• „Matematyczne Origami”, 

• „Dzień Liczby Л”, 

• „Matematyczne bombki choinkowe – origami”, 

• „Wielkanocny Baranek”, 

• „Babeczka wielkanocna”, 

• „Spartakiada zimowa”, 

• Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-VIII, 

• Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I-VIII, 

• Szkolny Konkurs Czytelniczy dla klas I-VIII, 

• Konkurs na zabawkę fizyczną, 

• Gminny Konkurs Recytatorski, 

• Gminny Konkurs Ortograficzny, 

• Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, 

• Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych; 

d) osiągnięcia: 

• uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z Geografii przez Aleksandrę Juroszek  uczennicę klasy 8b, 

• zdobycie wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” 

przez Kacpra Krężeloka ucznia klasy 5 b, 
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• zdobycie wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” 

przez Adama Łupieżowca ucznia klasy 4 a, 

• zdobycie I miejsca w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych 

w Narciarstwie Biegowym przez Marię Skurzok uczennicę klasy 6a, 

• zdobycie I miejsca w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych 

w Narciarstwie Biegowym przez Kamilę Probosz uczennicę klasy 7b, 

• zdobycie I miejsca w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych 

w Narciarstwie Biegowym przez Marię Szkawran uczennicę klasy 6a, 

• zdobycie II miejsca w przeglądzie zespołów folklorystycznych w Teatrze im. 

Adama Mickiewicza w Cieszynie przez Karolinę Juroszek uczennicę klasy 6a, 

• zdobycie II miejsca w przeglądzie zespołów folklorystycznych w Teatrze im. 

Adama Mickiewicza w Cieszynie przez Maria Szkawran uczennica klasy 6a. 

 

7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszcza 64 uczniów, a do oddziału 

przedszkolnego 16 dzieci. 

W roku kalendarzowym 2019 warto zwrócić uwagę na następujące wydarzenia, 

projekty, programy i akcje, w których szkoła brała udział, a także na konkursy szkolne 

i osiągnięcia uczniów: 

a) wydarzenia: 

• Koncert życzeń na Dzień Babci i Dziadka, 

• Dzień Rodziny, 

• warsztaty  ekologiczne w Rajczy, 

• Sprzątanie Świata z Radnymi, 

• spotkania z policjantem, warsztaty profilaktyczne, 

• akcja „Książka wspiera bohatera”, 

• wycieczka na koncert w ramach udziału w projekcie „Deutsch plus”, 

• Małopolska Noc Naukowców- zajęcia przyrodnicze dla dzieci prowadzone na 

Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 

• wycieczka do planetarium, 

• wycieczka do Berlina i Poczdamu, wycieczka nad morze, 

• spotkanie z pszczelarzem z pasieki „Boża iskierka”, 

• Żywa lekcja historii, 

• Żywa lekcja przyrody, 

• plener malarski „Muzyczne pejzaże”, 

• „Dni koloru”, w każdym miesiącu co najmniej jeden „Kolorowy dzień”: Dzień 

koloru czerwonego – z okazji Walentynek, Dzień koloru różowego – z okazji 

Dnia Kobiet, Dzień koloru zielonego – z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, Dzień 

koloru niebieskiego – dla przybliżenia problematyki autyzmu, 
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• Akcja Czytankowo, 

• Dzień Tabliczki Mnożenia, 

• Dzień Bezpiecznego Internetu. 

• Andrzejki, 

• Mikołajki, 

• Apel Wielkanocny, 

• Szkolna Wigilijka, 

• Pasowanie na ucznia, 

• Pasowanie na czytelnika, 

• Dzień Ratowania Życia 

• organizacja wypieku i sprzedaży „Majowych kołaczy”, 

• bal karnawałowy, 

• wycieczki po najbliższej okolicy piesze i rowerowe; szkolny kulig 

• wycieczki na basen i lodowisko; 

b) Projekty, programy, akcje o charakterze ponadgminnym: 

• „Aktywna Tablica 2019”, 

• 5 porcji zdrowia w szkole, 

• Niesamowity świat higieny jamy ustnej, 

• Akademia Bezpiecznego Puchatka, 

• Zdrowo jem, więcej wiem!, 

• Klimatyczna klasa, 

• Mamy kota na punkcie mleka, 

• Warzywa i owoce w szkole, 

• Mleko w szkole, 

• Ogólnopolski projekt dotyczący archaizmów 

• Udział w narodowym czytaniu „Nowele polskie”, 

• Udział w ogólnopolskim projekcie związanym z Międzynarodowym Dniem 

Języka Ojczystego pt. „Wykopaliska słów, czyli na tropie zapomnianych 

wyrazów”, 

• Organizacja „IV przerwy na czytanie”, 

• „Znam swoje prawa”, 

• „Mądrzy cyfrowi”, 

• Projekt "Deutsch plus", 

• udział w akcjach charytatywnych: Prezent pod choinkę dla ubogich dzieci, 

sprzedaż ciast, z których całkowity dochód został przeznaczony na zakup 

lekarstw i sprzętu medycznego dla uczennicy z naszej szkoły chorej na cukrzycę, 

organizacja meczu charytatywnego na rzecz Justyny Zowady,  Przedświąteczna 

zbiórka pieniędzy dla samotnej i chorej osoby, „Góra Grosza”, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, 
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• Akcje proekologiczne: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, zbiórka zużytych baterii, 

zbiórka makulatury, zbiórka plastikowych nakrętek, 

• Akcja pt.: „Miska dla schroniska" dla Schroniska Zwierząt w Cieszynie; 

c) organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych: 

• Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych- współorganizacja 

z ZSP Istebna, 

• Konkurs „Zabawka fizyczna”, 

• Konkurs czytelniczy – „Gang słodziaków”, 

• Europejski Dzień Języków Obcych – klasowy konkurs na plakat, 

• Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku 

angielskim i niemieckim, 

• Szkolny konkurs  Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, 

• Szkolny Konkurs Geograficzny  pt.: „Zrób to sam. Model  formy terenu”, 

• Klasowe konkursy: na pomalowane twarze, na odlew z wosku, na maskę 

karnawałową, 

• Konkurs ortograficzny, 

• Konkurs recytatorski, 

• Konkurs pięknego czytania, 

• Konkurs na najpiękniejszą pisankę; 

d) osiągnięcia: 

• zdobycie III miejsca w Międzynarodowym konkursie plastycznym „Mieszkam 

w Beskidach” przez Amelię Legierską uczennicę klasy 2, 

• zdobycie III miejsca w Międzynarodowym konkursie plastycznym „Mieszkam 

w Beskidach” przez Pawła Wałacha ucznia klasy 0. 

 

8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie 

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszcza 274 uczniów, a do oddziałów 

przedszkolnych 63 dzieci. 

W roku kalendarzowym 2019 warto zwrócić uwagę na następujące wydarzenia, 

projekty, programy i akcje, w których szkoła brała udział, a także na konkursy szkolne 

i osiągnięcia uczniów: 

a) wydarzenia: 

• Współpraca z Urzędem Gminy w Istebnej w tym m.in. współorganizacja 

Dożynek Gminnych – odpowiedzialność za część gastronomiczną, dekorację 

części gastronomicznej, 

• Współpraca z radą sołecką – współorganizacja Dnia Koniokowian – obsługa 

gastronomiczna, przedstawienie teatralne, występy uczniów, rozgrywki 

sportowe, 
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• udział w Wielkim Narodowym Czytaniu pod honorowym patronatem Pary 

Prezydenckiej RP,  

• akcja czytelnicza „Poczytaj choinkę”, 

• spotkanie z autorem książek dla dzieci p. Waldemarem Cichoniem, 

• Akademie szkolne: Uroczyste Pasowanie Pierwszoklasistów, Dzień Edukacji 

Narodowej, Dzień Niepodległości, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Flagi, Dzień 

Uchwalenia Konstytucji, Uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem 

absolwentów, 

• jasełka i wspólna wigilijka, 

• wyjazdy z uczniami do centrum kultury, teatru i kina w Cieszynie, Bielsku – 

Białej, 

• spotkania z ciekawymi ludźmi z pasjami (podróżnicy, kolejarz, strażak, górnik, 

zoolog, ratownik medyczny), 

• Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 

• Święto liczby π i przeprowadzenie  konkursu dla uczniów klas starszych, 

• udział w warsztatach ekologicznych w Rajczy, 

• udział w Małopolskiej Nocy Naukowców – wyjazd z uczniami na zajęcia  do  

Krakowa, 

• szkolenie i pokaz dla wszystkich uczniów z pierwszej pomocy przedmedycznej 

we współpracy z Fundacją „Ratujemy i uczymy Ratować”, 

• spotkanie z Policją, przeprowadzenie szkolenia nt. bezpieczeństwa w placówce, 

domu, w drodze do i ze szkoły, zorganizowanie prelekcji z ćwiczeniami dla klas 

1, którą przeprowadzili policjanci z WRD z Cieszyna, 

• warsztaty profilaktyczne zorganizowane przy współudziale Krakowskiego 

Centrum Profilaktyki, Profilaktycznego Impresariatu „Maska”, 

• spotkania z Andrzejem Pająkiem – ornitologiem i zoologiem, pokaz ciekawych 

gatunków ptaków, gadów, płazów i ssaków, 

• spotkanie integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi z ORW w Istebnej Zaolziu 

oraz osobami niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”, 

• współpraca międzynarodowa ze szkołą w Ćiernem na Słowacji, 

• organizacja balu karnawałowego przez Radę Rodziców, 

• kiermasz książki, 

• organizacja poczty walentynkowej, 

• bal karnawałowy dla wszystkich uczniów, Andrzejki, dyskoteki, 

• wycieczki po najbliższej okolicy, wycieczki krajoznawcze i zagraniczne, kuligi 

klasowe, ogniska klasowe, wyjścia na basen i lodowisko; 

b) projekty, programy, akcje o charakterze ponadgminnym: 

• „Aktywna Tablica 2019”, 

• udział w Narodowym  Programie Rozwoju Czytelnictwa, 

• udział szkoły w akcji społecznej „Być jak Ignacy”, „Szkoła na widelcu”, 

„Śniadanie daje moc”, 
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• udział w programach : „Mleko z klasą”, „Owoce i warzywa w szkole”, 

• „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – program edukacyjny dla klas I, 

• udział w akcjach charytatywnych: „Góra Grosza”, „Kartka świąteczna dla 

niepełnosprawnych”, „Sursum Corda”, 

• zbiórka artykułów spożywczych dla  najbardziej potrzebujących rodzin z naszej 

wsi, 

• współpraca przy zorganizowaniu „Szlachetnej Paczki”, 

• współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „Pomóż 

i ty”, 

• kiermasz bożonarodzeniowy na rzecz osób niepełnosprawnych ze 

Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”, 

• pomoc w organizacji i zakupie produktów do wypieku ciasteczek oraz ich 

sprzedaż na rzecz osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia „Dobrze, że 

jesteś”, 

• akcja zbierania karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska w Cieszynie, 

• akcje proekologiczne: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, zbiórka zużytych baterii, 

zbiórka makulatury, zbiórka plastikowych nakrętek. 

c) organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych: 

• udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim, 

• udział w licznych konkursach, m.in.: Konkurs wiedzy o regionie, Konkurs 

o parkach krajobrazowych w Żywcu, Konkurs geograficzny, Konkurs wiedzy 

pożarniczej, Konkurs biblijny, Zawody sportowo-pożarnicze, zawodach 

sportowe, Ogólnopolski Konkurs Matematycznym „Olimpus”, Matematyczny 

Konkurs „Kangur”, Konkurs „Godło Polski”, Stypendiada, Gminny Konkurs 

Języka Angielskiego, Konkurs Pięknego Czytania, 

• Spartakiada zimowa przy współpracy GOPR-u, 

• konkurs na „Najpiękniejszego Anioła”; 

d) osiągnięcia: 

• uzyskanie tytułu laureata Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu 

Wiedzy Biblijnej „Jonasz” przez Ewelinę Szarzec uczennicę klasy 4b, 

• uzyskanie tytułu finalisty Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy 

Biblijnej „Jonasz” przez Tobiasza Kubicę ucznia klasy 5a, 

• zdobycie I miejsca w Konkursie rejonowym w Żywcu o parkach krajobrazowych 

przez Jakuba Marekwicę ucznia klasy 6b, 

• zdobycie III miejsca w Konkursie wojewódzkim w Będzinie o parkach 

krajobrazowych przez Jakuba Marekwicę ucznia klasy 6b, 

• zdobycie wyróżnienia w Konkursie rejonowym w Żywcu o parkach 

krajobrazowych przez Karola Rabina ucznia klasy 5a, 

• zdobycie I miejsca w zawodach finałowych piłki nożnej dziewcząt o tytuł 

„Puchar Tymbarku”, 
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• zdobycie XII miejsca w zawodach finałowych piłki nożnej chłopców o tytuł 

„Puchar Tymbarku”, 

• zdobycie I miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkół Powiatu Cieszyńskiego 

Zebrzydowice 2019 w kategorii piłka nożna chłopców, 

• zdobycie I miejsca w Międzygminnych Igrzyskach Młodzieży – Goleszów 2019 

w kategorii piłka nożna chłopców, 

• zdobycie I miejsca w półfinale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w piłce nożnej 

dziewcząt, 

• zdobycie IV miejsca w półfinale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w piłce nożnej chłopców, 

• zdobycie I miejsca w Międzynarodowym XV Turnieju – Branice 2019 w piłce 

nożnej dziewcząt. 

 

9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszcza 63 uczniów, a do oddziału 

przedszkolnego 21 dzieci. 

W roku kalendarzowym 2019 warto zwrócić uwagę na następujące wydarzenia, 

projekty, programy i akcje, w których szkoła brała udział, a także na konkursy szkolne 

i osiągnięcia uczniów: 

a) wydarzenia: 

• Gminna Konferencja „Dziecko, które nigdy nie dorośnie. Co to jest FAS?”, 

• współorganizacja Dożynek Gminnych 2019, 

• wyjazd z uczniami na Małopolską Noc Naukowców, 

• prelekcja dla uczniów o Holokauście, 

• Plener malarski dla uczniów uzdolnionych, 

• Gminne obchody Święta Niepodległości, 

• udział w odsłonięciu pomnika Jerzego Kukuczki, 

• Uroczystości szkolne: Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na ucznia kl. 1, 

Dzień Chłopaka, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Wigilijka, Bal 

karnawałowy, 

• Żywa lekcja przyrody Ssaki, 

• Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu PIX 2019, 

• Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 

• Święto liczby PI, 

• Święto Drzewa, 

• Dzień Seniora, 

• Dzień Rodzinny, 

• Organizacja balu karnawałowego przez radę rodziców szkoły; 

b) projekty, programy, akcje o charakterze ponadgminnym: 
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• udział w akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej, 

• udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania, 

• akcje charytatywne takie jak: zbiórka makulatury, zakrętek, zużytych baterii 

i telefonów, zbiórka artykułów spożywczych dla potrzebujących, „Szlachetna 

Paczka”, Góra Grosza, akcja „Miska dla schroniska”, zbiórka przyborów 

piśmienniczych dla Domu Dziecka w Cieszynie, Sprzątanie Świata, 

• warsztaty „Alkohol, papierosy, narkotyki i dopalacze- profilaktyka uzależnień”, 

• warsztaty „Fonoholizm- uzależnienie od telefonu komórkowego”, 

• warsztaty profilaktyczne „Tort szczęścia” dla kl. 5-8 i „Cukierek” dla kl. 1-4, 

• warsztaty Koronki Koniakowskiej organizowane w szkole przez Centrum 

Koronki, 

• zajęcia z komunikacji międzyludzkiej z zaproszonym pedagogiem, 

• interaktywne zajęcia z doradztwa zawodowego w wybranym zakładzie pracy, 

• programy: „Bieg po zdrowie”, „Lekki tornister”, „Owoce w szkole”, „Mleko 

z klasą”, 

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 

• udział w konkursach: Najpiękniejsza pisanka, Gminny Konkurs Wiedzy o krajach 

Anglojęzycznych, Gminnym Konkursie Recytatorskim, Międzynarodowym 

Konkursie Mieszkam w Beskidach, Gminnym Konkursie Języka Niemieckiego, 

Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Regionie, Gminnym Konkursie 

Ortograficznym, Powiatowym Dyktandzie z J. angielskiego, Ekumenicznym 

Konkursie Wiedzy Biblijnej JONASZ, Konkurs Gminny „Jak matka z Tacikiem byli 

jeście mali”, Konkursie kulinarnym, 

• „Mądrzy cyfrowi”; 

c) organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych: 

• Gminny Konkurs Plastyczny „Bohaterowie naszych lektur”, 

• Szkolny Konkurs Recytatorski „Spacer po rymach”, 

• Szkolny Konkurs „Mam talent”, 

• Szkolny Konkurs „Anioł”, 

• Szkolny Konkurs „Mistrz Dobrych Manier”, 

• Konkurs „Najpiękniejsza klasa”, 

• Szkolny Konkurs Tabliczki Mnożenia, 

• Szkolny Konkurs „Mistrz Liczby PI”, 

• Szkolny Konkurs Walentynkowy; 

d) osiągnięcia: 

• uzyskanie tytułu laureata Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu 

Wiedzy Biblijnej „Jonasz” przez Samuela Rabina ucznia klasy 8, 

• zdobycie III miejsca w Konkursie Gwar 2019 „Po cieszyńsku, po obu stronach 

Olzy” przez Jakuba Kobielusza ucznia klasy 5. 
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• zdobycie II miejsca w Międzynarodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach” 

przez Marcela Legierskiego ucznia klasy 2. 

• zdobycie III miejsca w Międzynarodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach” 

przez Małgorzatę Kawulok uczennicę klasy 3. 

• zdobycie III miejsca w Międzynarodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach” 

przez Dżesikę Waszut uczennicę klasy 5, 

• zdobycie III miejsca w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach 

w Programowaniu PIX 2019 przez Grzegorza Kawuloka ucznia klasy 6. 

 

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

Aktywność istebniańskiej instytucji kultury ilustruje poniższe zestawienie 

podejmowanych działań: 

a) organizacja 11 dużych imprez i wydarzeń: 

• XVIII Zimowe Zawody Furmanów, 

• Leśny Dzień Dziecka połączony z Mini Listą Przebojów, konkursem plastycznym 

i innymi atrakcjami dla najmłodszych z terenu Trójwsi Beskidzkiej oraz program 

edukacyjny „Jedź z Głową”, 

• XI Dzień Kobiet w Istebnej i Gala Finałowa Konkursu na Kobietę Oryginalną 

Śląska Cieszyńskiego, 

• XXIII Dni Istebnej z „Ochodzitej, przez Skalite po Kozubową”; impreza 

dwudniowa połączona z występami zespołów oraz Konkursem na 

„Najpiękniejszą Góralkę”; Grupa Blach-Kapela z Jasienicy, Zespół Ustronsky, 

• XXV Festyn Istebniański; impreza dwudniowa połączona z Regionalnym 

Konkursem Kulinarnym  oraz występami zespołów zagranicznych w ramach 

Małej Sceny Tygodnia Kultury Beskidzkiej; Zespół Ardeleana z C â m p i a T u r z 

i  – RUMUNIA, Zespół KUD W i ś l a n i e  z  O s t o j i ć e v a - S E R B I A, Kapela 

Capki ze Skalitego SŁOWACJA, Zespół "Loat Mer Hurre" - HOLANDIA, Zespół 

Nádasdy z Budapesztu – Węgry, Zespół Dolina Nowego Sołońca, Kaszuby – 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca z Kartuz, 

• Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie; impreza czterodniowa połączona 

z występami zespołów, wystawami, stoiskami koronczarek i Konkursem na 

Najpiękniejszą Koronkę Koniakowską, 

• Dożynki Gminne z ceremonią dożynkową oraz konkurencjami dla Gazdów 

i koncertami solistów: Edyta Mojeścik, Artur Kupczyk, Katarzyna Knopek, 

Wojciech Misiuga, Marcin Nawrocki, Wojciech Zubrzycki, Radek Stojda, Piotr 

Nowak, Błażej Knopek, Patryk Kamiński, Piotr Kohut, 

• Odsłonięcie pomnika himalaisty Jerzego Kukuczki wraz z towarzyszącą mu 

oprawą artystyczną i prelekcją, 

• Konferencja inaugurująca projekt Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi – „Sieć 

Najciekawszych Wsi”, 
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• Spotkania opłatkowe dla seniorów w remizach OSP w Istebnej, Jaworzynce 

i Koniakowie połączone z występami dzieci - wydarzenie trzydniowe, 

• Konkurs na Ciasteczka Świąteczne z Trójwsi; 

b) organizacja 8 imprez sportowych: 

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

• VIII Przełajowy Bieg na Tyniok, 

• Gminny Turniej Tenisa Stołowego “O Puchar Wójta Gminy”, 

• Turniej Piłki Siatkowej “O Puchar Wójta Gminy”, 

• Majówkowy Turniej Szachowy, 

• Turniej Piłkarski “O Puchar Wójta Gminy Istebna” - Orlik, 

• Niepodległościowy Turniej Szachowy; 

• Biegowy Festiwal Sztafet org. przez GOK i w tym dniu także Rodzinny Festiwal 

sztafet org. Przez OSP Istebna Centrum; 

c) organizacja wystaw i wernisaży:  

stałe: 

• Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata, 

• Wystawa Twórczości Ludowej, 

czasowe: 

• Wystawa “Jan Bojko. Rzeźbiarz z pogranicza czasów”, 

• “Dziedzictwo Dłuta” - Wystawa Rzeźby Zbigniewa Krężeloka z Koniakowa i jego 

uczniów, 

• Wystawa Malarstwa Arkadiusza Legierskiego z Koniakowa pt. „Pejzaże i nie 

tylko”, 

• Wystawa „Mikołaje”, 

• Wystawa prac podopiecznych Stowarzyszenia „Dobrze, że Jesteś”, 

• ”Relacje” – wystawa malarstwa Magdaleny Krężelok, 

• Wystawa poplenerowa międzyszkolnego pleneru malarskiego „Muzyczne 

pejzaże”, 

• Wystawa pokonkursowa Konkursu na Koronkę Koniakowską i Beskidzki Haft 

Krzyżykowy; 

d) finansowanie zajęć i warsztatów: 

• szkółka malarska dla dzieci prowadzona przez Antoniego Konarzewskiego, 

• warsztaty koronki koniakowskiej prowadzone w SP2 Koniakowie Rastoce przez 

Mariolę Wojtas; 

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

• Spotkanie autorskie z Władysławem Motyką autorem książki „Wiara 

i wierność”, 

• Spotkanie autorskie z prof. Karolem Danielem Kadłubcem, 
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• Spotkanie autorskie z Szymonem J. Wróblem, autorem książki "Ojciec, czyli 

o PIERONKU", 

• Spotkanie z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Hadyny – prelekcja prof. 

Karola Daniela Kadłubca, 

• Promocja książki dr Michała Kawuloka o Janie Wałachu; 

f) organizacja Akcji turystycznej „Przewodnik czeka” – „Do Źródeł rzeki Olzy”; 

g) realizacja projektu „Skarby z wełny, skóry i lnu - strój górali istebniańskich” 

dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu 

Etnopolska 2019  w kwocie 14 000, 00 zł. 

W ramach projektu: 

• Przygotowanie wystawy 10 plansz ze zdjęciami i opisami właściwego stroju 

góralskiego męskiego i damskiego. 

• Przeprowadzenie 2 kursów czepienio, 

• Uszycie 2 strojów wzorcowych, 

• Organizacja konferencji z prelekcjami 3 etnografów, 

• Wydanie folderu dotyczącego stroju górali, 

• Nagranie filmów instruktażowych „Jako łoblykać strój”; 

h) realizacja projektu „Dziedzictwo dłuta – nauka tradycyjnej rzeźby w drewnie” 

dofinansowanego ze środków MKiDN z programu Mistrz Tradycji w kwocie 

17 000,00 zł. 

W ramach projektu: 

• Prowadzenie przez 8 miesięcy zajęć rzeźbiarskich przez Zbigniewa Krężeloka, 

•  Powstanie rzeźby Jana Kawuloka, 

• Wystawa Rzeźby Zbigniewa Krężeloka z Koniakowa i jego uczniów; 

i) realizacja projektu „Łod jarzy do zimy tradycji się uczymy” dofinansowany ze 

środków MKiDN z programu kultura ludowa w kwocie 10 000,00 zł. 

W ramach projektu: 

• Organizacja Góralskiego Dnia Dziecka, 

• Organizacja Konkursu Wiedzy o Regionie, 

• Organizacja Konkursu Literackiego i Plastycznego „Jak Matka z Tacikym byli 

jeście mali”, 

• Organizacja Przeglądu Połaźników  i Pastuszków, 

• Wystawa pokonkursowa prac literackich i plastycznych „Jak Matka z Tacikym 

byli jeście mali”; 

j) Realizacja projektu "Moc tradycji" / Sila tradic w ramach programu INTERREG V-A 

REPUBLIKA CZESKA - POLSKA, Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji 

i społeczności wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i Gminą Hyrczawa: 
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• Koncert zespołów regionalnych z Polski i Czech w ramach projektu „Moc 

Tradycji”; Zespół Błędowice z Hawierzowa - CZECHY, Kapela „Potasz” z CZECH, 

Zespół „Istebna” z Istebnej, Zespół Regionalny „Koniaków” z Koniakowa; 

k) dokumentacja dorobku zasłużonych twórców naszej ziemi i wnioskowanie ich m.in. 

do nagród „Srebrnej Cieszynianki”, Nagrody im. Oskara Kolberga, czy Nagrody 

Leopolda Szersznika; w 2019 r. „Laur Srebrnej Cieszynianki” otrzymała Urszula 

Gruszka z Koniakowa.; Jan Bojko z Jaworzynki otrzymał nagrodę im. ks. Leopolda 

Szersznika; 

l) prowadzenie Biblioteki Publicznej, a w jej ramach organizacja podstawowej 

działalności i innych wydarzeń: 

• statystyka podstawowej aktywności: czytelnicy ogółem – 832, odwiedziny 

w bibliotece – 8538, ilość wypożyczonych książek – 8300, zakupione książki – 

425, 

• Tydzień bibliotek - w szkołach na terenie Gminy warsztaty z teatrzykiem 

Kamishibai, warsztaty promujące czytelnictwo przeprowadzenie konkursu 

plastycznego pt. „Przygody Elmera”, 

• Kolejna edycja projektu "Mała Książka Wielki Człowiek" rozdano 140 wyprawek 

czytelniczych, dzieciom w wieku 3-6 lat, 

• Udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam” -  w szkole 

podstawowej w Istebnej we wspólnym czytaniu wzięło udział jednocześnie 136 

osób, 

• Przeprowadzenie warsztatów w Mediatece w Sosnowcu podczas  wakacyjnej 

akcji „Z legendą w plecaku, czyli folkowe lato z biblioteką”, 

• Konferencja dla bibliotekarzy z powiatu cieszyńskiego - Wędrówki historyczno- 

literackie po Śląsku Cieszyńskim, 

• Spotkanie autorskie:  z dr Joanną Jurgałą-Jureczka - prezentacja książki: 

Spotkania  zwyczajne i nadzwyczajne czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim 

• Narodowe Czytanie – Czytanie 8 wybranych nowel polskich, 

• Noc Bibliotek – Znajdźmy wspólny język! - przygotowano specjalną grę 

terenową, która polegała na odgadywaniu rymowanych zagadek, 

• Kącik czytelniczy w Radio Istebna, 

• Lekcje biblioteczne; 

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

• Punkt Informacji Turystycznej w roku 2019  odwiedziło ponad 8 tys. turystów 

z Polski, 

• promocja gminy oraz Śląska Cieszyńskiego na stoisku oraz podczas „Dni 

Polskich w Getafe w Hiszpanii” organizowanych przez Dom Polski, 
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Zdjęcie: Promocja Gminy Istebna w Hiszpanii 

• udział w targach turystycznych „SNOW EXPO – nie tylko dla narciarzy” 

w Warszawie, 

• opracowaniu i dystrybucji materiałów promocyjnych, folderów, kontaktach 

z gestorami branży turystycznej i gastronomicznej, 

• współpraca z telewizją i mediami przy nagrywaniu programów i materiałów 

filmowych; współpraca z ościennymi Ośrodkami Kultury i działami promocji 

gmin, 

• współpraca z Radiem Istebna – Informator o wydarzeniach; 

n) współpraca na rzecz promocji gminy w ramach Beskidzkiej 5, w tym przygotowanie 

i przeprowadzenie gry terenowej „Poszukiwacze szczęścia w Beskidzkiej 5!”; 

o) promocja Gminy Istebna w mediach i na portalach społecznościowych, w tym 

udział w nagraniu filmu przez TV Trwam o zwyczajach wielkopostnych w Trójwsi, 

wizyta TVP 3 w Muzeum Regionalnym „Na Grapie” w Jaworzynce, publikacja 

artykułów promocyjnych w prasie i sieci; 

p) redagowanie i kolportaż miesięcznika informacyjnego gminy „Nasza Trójwieś”; 

q) prowadzenie strony internetowej gminy www.istebna.eu, a także redagowanie 

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

r) wsparcie ponad dwudziestu wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Istebna 

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

podmioty zewnętrzne w tym m.in.: Piknik Eterowy, Rajd Turystyczny im. 

J. Kukuczki, Rajd do Źródła Olzy, Konkurs Recytatorski w Gimnazjum w Istebnej, 

„Stawiani moja” na Trójstyku, Msza Święta Trzech Narodów na Trójstyku, Bale 

rodzicielskie w Gminie Istebna, Rozsód Owiec na Stecówce, Uroczystość „Złotych 

Jubileuszy” pożycia małżeńskiego, Wystawa prac dzieci Autorskiej Szkółki 

Malarskiej Iwony Konarzewskiej, Festyn Kóniokowianów, Odsłonięcie pomnika 

Janka Gajdosza, Konferencja i wystawa „Zasłużonym Istebnianom na drodze do 

Niepodległej”; 
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s) reprezentowanie Gminy Istebna podczas wydarzeń organizowanych poza jej 

granicami np. udział w wydarzeniu   „Świat muzyki i słowa Stanisława Hadyny” 

w Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa, czy też rozdaniach nagród 

i wernisażach wystaw; 

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

u) 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 

nartorolkowych i spacerowych, parkingu i siłowni; 

v) 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. 

 

V. Udział w stowarzyszeniach komunalnych i współpraca z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

1. Przynależność Gminy Istebna do stowarzyszeń i związków komunalnych: 

a) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego 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, 

c) Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, 43-400 Cieszyn, Rynek 18, 

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

Rynek 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. 

 



Raport o stanie Gminy Istebna za 2019 rok    

 

 

42 

VI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Gmina Istebna wspiera działalność organizacji pozarządowych oraz innych organizacji  

społecznych 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  

nakłada na samorządy coroczny obowiązek uchwalenia programu współpracy jednostek 

samorządu 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 

dokumentem, który określa obszary, formy i zasady współpracy oraz podmioty 

odpowiedzialne za jego opracowanie i realizację. Obowiązkiem spoczywającym na Gminie 

Istebna jest realizacja zadań o charakterze gminnym tj. takich, które swym zasięgiem 

obejmują obszar naszej gminy i służą zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

Działania Gminy Istebna oraz działania, jakie podejmują organizacje pozarządowe 

uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie zadań 

publicznych.  

W 2019 r. Gmina Istebna udzieliła finansowego wsparcia organizacjom pozarządowym 

w łącznej wysokości 259 095,36 zł. Wydatkowanie tych środków dla poszczególnych 

podmiotów i obszarów działań przedstawiają poniższe zestawienia ilustrowane 

wykresami:  
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Dofinansowanie do działalności organizacji pozarządowych: 259 095,36 zł. 

 

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

przeznaczono kwotę 59 400,00 zł, jednak ze względu na konieczność zwrotu 7 301,72 zł 

przez podmiot korzystający z pomocy, ostatecznie wartość przeznaczonych na wskazany 

cel środków wyniosła 52 098,28 zł. 
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Środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rozwoju wspólnot 

i społeczności lokalnych w wysokości 47 000,00 zł zostały podzielone wg poniższego 

zestawienia. 

 

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 

kwotę w wysokości 80 000,00 zł, przy czym ze względu na zwrot kwoty 2,92 zł przez jedną 

z organizacji, dotacja w wysokości 79 997,08 zł i została podzielona wg poniższego 

zestawienia. 
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Środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 80 000,00 zł zostały 

podzielone wg poniższego zestawienia. 

 

Szczególny charakter ma współpraca Gminy Istebna z jednostkami Ochotniczych Straży 

Pożarnych w zakresie zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa. Stąd w tym miejscu 

zaprezentowane zostaną wybrane fragmenty Informacji Wójta Gminy Istebna o stanie 

ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego na ternie Gminy 

Istebna w 2019 r.  

Na działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 2019 r. Gmina Istebna wydatkowała 

kwotę 16 948,28 zł w tym dla: 

• Istebna Centrum: 5 648,28 zł, 

• Istebna Zaolzie: 2 000,00 zł, 

• Jaworzynka Centrum: 5 000,00 zł, 

• Koniaków Centrum: 4 300,00 zł. 

Ponadto na działalność OSP wykorzystano kwotę 331 991,06 zł, w tym : 

• na bieżącą działalność: 199 258,31 zł; 

• na zadania inwestycyjne (dofinansowanie w formie dotacji): 132 732,75 zł: 

110 732,75 zł dla OSP Jaworzynka Centrum na dofinansowanie zakupu lekkiego 

specjalnego samochodu ratowniczo - gaśniczego (pełna wartość samochodu 

410 732,75 zł), 10 000,00 zł dla OSP Istebna Centrum na dofinansowanie 

zakupu bramy garażowej, 12 000,00 zł dla OSP Istebna Centrum na 

dofinansowanie zakupu rozpieracza ramieniowego. 

W 2019 r. w ramach projektu „Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, 

zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” przeznaczono kwotę 

1 302 403,36 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego  GBA 4x4 

dla OSP Istebna Centrum, z tego szacunkowe dofinansowanie ze środków UE do 
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otrzymania w roku 2020 wynosi około 800 000 zł, co daje dofinansowanie około 61% 

w stosunku do wykonania z roku 2019. 

Ponadto jednostki OSP na terenie Gminy zostały wsparte następującymi działaniami: 

• Docieplenie stropu budynku OSP Jaworzynka Zapasieki: 34 701,86 zł, 

• W ramach zadania „Inicjatywa Sołecka 2019” zakupiono 20 kompletów 

mundurów galowych dla członków OSP Jaworzynka Zapasieki i Jaworzynka 

Centrum za kwotę 7 805,87 zł; wsparcie budżetu Województwa Śląskiego 

7 345,27 zł (całkowita wartość zadania 15 151,14 zł). 

• W 2019 r. Gmina Istebna przekazała środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł 

na fundusz wsparcia PSP, z przeznaczeniem dla PPSP w Cieszynie na wydatki 

bieżące (zakup odzieży specjalnej). 

 

VII. Mienie gminy. 

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

Istebna z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia 

i sprawozdaniem 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 2019 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 

mieszkaniowego zasobu gminy 

m2 1 645,04 

W uszczegółowieniu dane z powyższej tabeli wyglądają następująco: 

Lp. Adres budynku Powierzchnia 

użytkowa w m2 

Liczba 

lokali 

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 

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 

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

planów zagospodarowania przestrzennego. Plany te były uchwalane na podstawie 

obowiązującej obecnie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, dla niewielkich „punktowych” obszarów 

w poszczególnych przysiółkach 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 roku 2019 podjęto następujące uchwały w sprawie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego:  

UCHWAŁA ETAP REALIZACJI 

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 28 

lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna dla 

obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej. 

Plan Uchwalony  

 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Istebna nie zawiera 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 

obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości, obszarów przestrzeni 

publicznych. W związku z tym na terenie Gminy Istebna nie znajdują się żadne tereny, 

dla których istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W ustaleniach studium dotyczących wskazania obszarów, dla których gmina zamierza 

sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawarto informację, 
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że cała gmina posiada pokrycie planem miejscowych z 2002 r., który jest sukcesywnie 

zmieniany, a kolejne zmiany planów będą uzależnione od bieżących potrzeb 

i zamierzeń inwestycyjnych. 

Z punktu widzenia ładu przestrzennego zasadne jest jednak uchwalanie planów 

miejscowych dla większych obszarów, niż plany uchwalane w latach 2007-2015. Zaleca 

się obejmowanie planami miejscowymi całych miejscowości gminy lub przynajmniej 

terenów zabudowy wyznaczonych w studium w poszczególnych przysiółkach wraz 

z terenem niezbędnym dla zapewnienia im obsługi komunikacyjnej i powiązań 

infrastrukturalnych. 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem 

prawa miejscowego, jest jednak podstawowym dokumentem planistycznym 

kształtującym politykę przestrzenną oraz wyznaczającym kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Studium sporządza się dla obszaru w granicach 

administracyjnych gminy, a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych.  

Na obszarze Gminy Istebna obowiązuje następujące studium: 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna 

uchwalone uchwałą nr XXXVI/342/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. 

oraz zmiany przyjęte uchwałami:  

a) I zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie 

oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie, uchwalona uchwałą nr XX/155/2016 

z dnia 15 lipca 2016 r. 

b) II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego 

Gronia w Istebnej, uchwalona uchwałą Nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Istebna 

z dnia 25 października 2017 r. 

 

IX. Realizacja gminnych polityk, strategii i programów. 

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

przeglądu uchwalonych przez Radę Gminy Istebna i obowiązujących w 2019 r. polityk, 

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

zestawienia dołączono jeszcze programy rządowe, realizowane przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

1. Strategia Rozwoju Gminy Istebna do roku 2020. 
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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 2019 r. Strategia nie była modyfikowana. 

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 

zawierających azbest do 31 marca, a sporządzanie i przedłożenie Radzie Gminy Istebna 

corocznych raportów do 31 stycznia za rok poprzedni. Taki więc raport za 2019 r. został 

już w tym roku Radzie przedłożony. W raportowanym roku usunięto 128,86 ton 

azbestu, a zadanie to kosztowało 63 785,70 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, 

• 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 2019 r. dokonano: 

• demontażu 54 starych jednostek grzewczych, 

• montażu: 37 kotłów opalanych ekogroszkiem, 13 kotłów opalanych biomasą, 

2 kotłów gazowych i 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 

realizacji 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 narzędzia 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 

technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata; 

• planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; 
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• zasady polityki czynszowej; 

• sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

tym zasobem w kolejnych latach; 

• źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 

• wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej 

eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu 

nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, 

a także wydatki inwestycyjne; 

• opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności niezbędny 

zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali z planowaną 

sprzedażą lokali. 

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 uczestnictwa 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 

ekonomicznymi. 

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

operacyjny: 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. Zadanie realizowane 

było poprzez świadczenie usług opiekuńczych w terenie. 

8. Rządowy Program w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 

finansowego 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, 

uczniom do czasu zakończenia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym oraz osobom 

samotnym, chorym oraz niepełnosprawnym. 
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Na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2019 przeznaczono 

kwotę 177 932,50 zł z czego: środki zewnętrzne – 97 932,50 zł, środki własne – 

80 000,00 zł. 

Ogółem z w/w programu w Gminie Istebna skorzystało: 41 dzieci – do czasu 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 279 dzieci – do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej, 334 osób (71 rodzin) – ze świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności. 

9. Rządowy Program  Rodzina  500 +. 

Program jest finansowym fundamentem wsparcia rodziny. Przyczynił się do 

ograniczenia ubóstwa i poprawy świadomości na temat znaczenia dzietności i korzyści 

płynących z inwestowania w rodzinę przez samych jej członków. W 2019 r. ze 

świadczenia wychowawczego skorzystały 1 404 rodziny, w tym 2 586 dzieci. Na 

realizację programu przeznaczono kwotę 13 903 357,31 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 na dziecko uczące się do 

ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osoby uczącej się i posiadającej stopień 

niepełnosprawności do 24 roku życia. 

W roku 2019 ze świadczenia skorzystało 1 114 rodzin, w tym 1 773 dzieci. Na realizację 

programu przeznaczono kwotę  549 630,00 zł. 

11. Karta Dużej Rodziny. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący system zniżek dla rodzin 

wielodzietnych. W związku ze zmianą ustawy o Karcie Dużej Rodziny 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 2019 r. złożono 118 wniosków, wydano 359 kart, koszt realizacji zadania wyniósł 

1 001,69 zł. 

12. Gminny Program Wspierania Rodziny. 

Podstawowym założeniem programu było utworzenie spójnego, scentralizowanego 

systemu wsparcia dzieci oraz rodzin przeżywających trudności w funkcjonowaniu 

opiekuńczo-wychowawczym. Celem głównym programu było tworzenie optymalnych 

warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz 

zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin. Dla realizacji tych działań zatrudniony został 

asystent rodziny, który pracuje z każdą rodziną indywidualnie na podstawie 

sporządzonego planu pracy dostosowanego do danej sytuacji rodziny.  
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W 2019 r. wsparciem asystenta rodziny objętych było 11 rodzin. W 5. przypadkach na 

wniosek pracownika socjalnego, w 6. przypadkach na podstawie postanowienia sądu. 

Na koniec 2019 roku w rodzinach zastępczych umieszczonych było sześcioro dzieci oraz 

dwoje dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, gdzie gmina ponosi częściową 

odpłatność w zależności od czasu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W 2019 r. 

koszt pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo – 

wychowawczej wyniósł 51 629,85 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, 

zwiększenie 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 2019 r. do Zespołu wpłynęło 18 Niebieskich Kart. W 1 

przypadku formularz został sporządzony przez szkołę, w 4 przypadkach przez GOPS w 

Istebnej, a 13 przypadkach przez Komisariat Policji w Wiśle. 

Ogółem w 2019 r. prowadzone były 34 karty, z czego 15 kart z 2018 r., a 1 z 2017 r. 

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

skorzystania z pomocy psychologicznej, którą zapewnił Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Istebnej. Z poradnictwa psychologicznego w 2019 roku skorzystały 

62 osoby.  

Ogólny koszt realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

w 2019 r. wyniósł 39 696,87 zł, z czego 34 247,50 zł to zatrudnienie psychologa, 

a 5 449,37 zł to obsługa zespołu. 

14. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 

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 

pomocy może być: ubóstwo, sieroctwo, wielodzietność, bezdomność, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. 

W 2019 r. z pomocy żywnościowej skorzystały 893 osoby (268 rodzin). Łącznie  

rozdysponowano  41 t 150 kg produktów żywnościowych na łączną kwotę  207 598 zł. 

Koszty związane z dystrybucją żywności (jej dowozu) wyniosły w 2019 r. 11 000 zł. 

15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Celem głównym programów jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania substancji alkoholowych i środków odurzających, poprzez 

prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych 
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i rehabilitacyjnych 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, 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 działającym w budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej osoby potrzebujące pomocy mogły skorzystać 

z pomocy terapeuty uzależnień. Punkt Konsultacyjny został rozszerzony o usługi 

prawne i psychologiczne. 

Szeroką działalność w zakresie profilaktyki prowadziły placówki edukacyjne na terenie 

Gminy Istebna. Ponadto w każdej szkole podczas spotkania dla rodziców 

zorganizowane zostały warsztaty tematyczne z zakresu profilaktyki uzależnień. 

W ramach realizacji programów profilaktycznych w 2019 roku zrealizowano 

następujące działania: prowadzenie cotygodniowych sportowych zajęć pozalekcyjnych 

z zakresu kobiecej piłki nożnej, prowadzenie świetlicy dla dzieci na Kubalonce do 

czerwca 2019 r., wyjazd dzieci na kolonie profilaktyczne nad morze, realizacja imprezy 

o wymiarze kampanii społecznej, realizacja warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki 

dla uczniów i nauczycieli, zakup materiałów plastycznych, artystycznych, akcesoriów 

sportowych dla świetlic szkolnych celem realizacji zadań dodatkowych dla uczniów 

jako alternatywnej formy spędzenia we właściwy sposób wolnego czasu, a także zakup 

szelek i narzutek odblaskowych dla dzieci z placówek przedszkolnych, działających na 

terenie Gminy Istebna. Poza tym w ramach działań z zakresu profilaktyki przyznano 

dotacje na  wsparcie  działalności  podmiotów publicznych, które zrealizowały zadania 

w zakresie profilaktyki oraz ochrony i promocji zdrowia. Na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomani Gmina Istebna w 2019 r. przeznaczyła środki 

w wysokości 231 725,70 zł. 

16. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2019 roku. 

W 2019 r. do schroniska oddano 14 bezdomnych psów, wysterylizowano 11 kotów 

(w tym 10 kotek i 1 kocura). 10 padłe sarny  oddano do utylizacji. Gmina realizuje 

zadania wynikające z programu, m.in. poprzez zlecanie usług następującym firmom: 

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

wyłapywania bezdomnych psów). 

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

kotów). 

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

• Gospodarstwo Rolne Jaworzynka (dot. gotowości do przyjęcia zwierząt 

gospodarskich). 
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X. Stan realizacji uchwał Rady Gminy. 

W raportowanym okresie Rada Gminy Istebna podjęła ogółem 102 uchwały. 

Uchwały realizowały następujące referaty UG i jednostki organizacyjne Gminy Istebna: 

• Referat Finansowy (FN) – 34 uchwały, 

• Referat Społeczno-Organizacyjno-Informatyczny (SOI) – 33 uchwały, 

• Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska (RI) – 15 uchwał, 

• Referat Usług Komunalnych (UK) – 8 uchwał, 

• Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty (SSO) – 1 uchwała, 

• Gminny Zespół ds. Oświaty (GZdsO) – 7 uchwał, 

• 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 realizacji 

i zostaną zrealizowane w określonym czasie, 

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

zadań Gminy. 

 

 
Lp. Numer i data 

podjęcia 

uchwały 

W sprawie Referat 

lub 

jedn. 

realiz. 

Przebieg realizacji uchwały 

III sesja Rady Gminy Istebna – 8 stycznia 2019 r. 

1. III/12/2019 

z dnia 

08.01.2019r. 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2019 – 2030. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Zmiany w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich 

zostały uwzględnione w 

wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 

2. III/13/2019 

z dnia 

08.01.2019r. 

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Istebna na rok 2019. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.555 z dnia 

16.01.2019r. 

3. III/14/2019 

z dnia 

08.01.2019r. 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-

Białej na dofinansowanie działalności 

Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym w Bielsku- Białej. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

Podpisano stosowne umowy. 
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4. III/15/2019 

z dnia 

08.01.2019r. 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu. 

SOI 

 
Uchwała zrealizowana. 

Została podpisana umowa w 

dniu 18.01.2019r. Nr 

PCPR.032.25.2019 

IV sesja Rady Gminy Istebna – 30 stycznia 2019 r. 

5. IV/16/2019 

z dnia 

30.01.2019r. 

W sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 

Rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2018 

r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 

Gminy Istebna z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

Przekazano dotacje 

organizacjom pozarządowym. 

6. IV/17/2019 

z dnia 

30.01.2019r. 

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

GOPS Uchwała w trakcie realizacji. 

7. IV/18/2019 

z dnia 

30.01.2019r. 

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji 

do klasy pierwszej ośmioklasowych szkół 

podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Istebna. 

 

GZdsO Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.1034 z dnia 

06.02.2019r. 

8. IV/19/2019 

z dnia 

30.01.2019r. 

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji 

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkole podstawowej, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Istebna. 

GZdsO Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.1034 z dnia 

06.02.2019r. 

 

9. IV/20/2019 

z dnia  

30.01.2019r. 

W sprawie ustalenia ramowych planów 

pracy Komisji Rady Gminy Istebna na rok 

2019. 

SOI 

 
Uchwała zrealizowana. 

 

10. IV/21/2019 

z dnia 

30.01.2019r. 

W sprawie odwołania członków Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Istebna. 

SOI Odwołano: 

L. Bytow, W. Zowada, B. Kubas. 

11. IV/22/2019 

z dnia  

30.01.2019r. 

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Istebna. 

SOI Powołano: 

B. Jałowiczor – 

przewodniczący, 

L. Bytow, W. Zowada – 

członkowie. 

12. IV/23/2019 

z dnia 

30.01.2019r. 

W sprawie odwołania członków Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Istebna. 

SOI Odwołano: 

M. Iwanek, J. Bocek, I. Zowada 

13. IV/24/2019 

z dnia  

30.01.2019r. 

W sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Istebna. 

SOI Powołano: 

M. Iwanek- przewodniczący, T. 

Wolny, K. Łacek – członkowie. 

14. IV/25/2019 

z dnia  

30.01.2019r. 

W sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania 

dotacji celowej w 2019 roku na 

modernizację źródła ciepła w budownictwie 

indywidualnym w ramach Programu 

ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 

Istebna na lata 2017-2022. 

RI Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.1035 z dnia 

06.02.2019r. 
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15. IV/26/2019 

z dnia 

30.01.2019r. 

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. 

RI 

 

 

Uchwała zrealizowana. 

16. IV/27/2019 

z dnia 

30.01.2019r. 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2019 – 2030. 

FN Uchwała stosowana. 

Zmiany w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich 

zostały uwzględnione w 

wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 

17. IV/28/2019 

z dnia  

30.01.2019r. 

W sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na 

rok 2019. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.1036 z dnia 

06.02.2019r. 

V sesja Rady Gminy Istebna – 28 luty 2019 r. 

18. V/29/2019 

z dnia 

28.02.2019r. 

W sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Istebna, dla obszaru położonego w rejonie 

Kubalonki w Istebnej. 

 

RI Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2012 z dnia 

12.03.2019r. 

19. V/30/2019 

z dnia 

28.02.2019r. 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Istebna a 

Stowarzyszeniem Charytatywnym ARKA im. 

św. Franciszka z Asyżu. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

20. V/31/2019 

z dnia 

28.02.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Istebna a Fundacją Dobrego Pasterza 

w Ustroniu. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

21. V/32/2019 

z dnia 

28.02.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Istebna a Chrześcijańskim 

Stowarzyszeniem Dobroczynnym w 

Kluczach. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

22. V/33/2019 

z dnia 

28.02.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Istebna w roku 2019. 

UK Podpisano stosowne umowy. 

23. V/34/2019 

z dnia 

28.02.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Istebna 

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji 

celowej w 2019 roku na modernizację 

źródła ciepła w budownictwie 

indywidualnym w ramach Programu 

ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 

Istebna na lata 2017-2022 ( Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2019 r. poz. 1035). 

RI Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2013 z dnia 

12.03.2019r. 
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24. V/35/2019 

z dnia 

28.02.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

projektu "Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Istebna i przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu". 

UK Uchwała stosowana. 

Przekazano do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. 

25. V/36/2019 

z dnia 

28.02.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Istebna. 

GZdsO Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2014 z dnia 

12.03.2019r. 

26. V/37/2019 

z dnia 

28.02.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej 

ośmioklasowych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Istebna. 

GZdsO Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2015 z dnia 

12.03.2019r. 

27. V/38/2019 

z dnia  

28.02.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy partnerskiej i 

przystąpienie do realizacji projektu: „Rozwój 

kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy 

Istebna realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe 

Kompetencje społeczeństwa, działanie nr 

3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych”. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

28. V/39/2019 

z dnia 

28.02.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2019 - 2030. 

FN Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2015 z dnia 

12.03.2019r. 

29. V/40/2019 

z dnia 

28.02.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Istebna na rok 2019. 

GR Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2016 z dnia 

12.03.2019r. 

VI sesja Rady Gminy Istebna – 28 marca 2019 r. 

30. VI/41/2019 

z dnia 

28.03.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu 

Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, 

Informacji Turystycznej i Biblioteki 

Publicznej w Istebnej. 

GOK Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2663 z dnia 

2.04.2019r. 

31. VI/42/2019 

z dnia 

28.03.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania 

stałych Komisji Rady Gminy Istebna. 

SOI Dokonano zmiana składu 

osobowego Komisji 

Gospodarczej – radny K. 

Wawrzacz zadeklarował chęć 

pracy w tej komisji. 

32. VI/43/2019 

z dnia 

28.03.2019r. 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-

2030. 

FN 

 

 

Uchwała stosowana. 

Zmiany w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich 

zostały uwzględnione w 

wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 
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33. VI/44/2019 

z dnia 

28.03.2019r. 

W sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na 

rok 2019 

FN Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2664 z dnia 

2.04.2019r. 

VII sesja Rady Gminy Istebna – 25 kwietnia 2019 r. 

34. VII/45/2019 

z dnia 

25.04.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

na czas oznaczony do 3 lat. 

UK Uchwała w trakcie realizacji. 

35. VII/46/2019 

z dnia 

25.04.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Gminy Istebna.  

UK Uchwała w trakcie realizacji. 

36. VII/47/2019 

z dnia 

25.04.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. 

UK Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2019r. poz.3441 z dnia 

6.05.2019r. 

37. VII/48/2019 

z dnia  

25.04.2019r 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Istebna a Polskim Komitetem 

Pomocy Społecznej Śląski Zarząd 

Wojewódzki w Katowicach. 

SOI Uchwała została zrealizowana. 

 

38. VII/49/2019 

z dnia  

25.04.2019r 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Istebna oraz 

określenie granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych od dnia 1 września 

2019 roku. 

GZdsO Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2019r. poz.3442 z dnia 

6.05.2019r. 

39. VII/50/2019 

z dnia 

25.04.2019r 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do 

realizacji zadania własnego Województwa 

Śląskiego pn. „Projekt przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 

6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum –

Pietraszyna”. 

RI Uchwała w trakcie realizacji. 

40. VII/51/2019 

z dnia 

25.04.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do 

realizacji zadania własnego Województwa 

Śląskiego pn. „Projekt przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 

33+248 na odcinku Istebna Dzielec – 

Jaworzynka Krzyżowa”. 

RI Uchwała w trakcie realizacji. 

41. VII/52/2019 

z dnia 

25.04.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu 

Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji 

celowej w wysokości 150 000,00 zł z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

„Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 

943 od km 4+550 do km 6+610 w 

Koniakowie na odcinku Centrum – 

Pietraszyna”. 

RI Uchwała w trakcie realizacji. 
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42. VII/53/2019 

z dnia 

25.04.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do 

realizacji zadania własnego Województwa 

Śląskiego pn. „Projekt przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 

33+248 na odcinku Istebna Dzielec – 

Jaworzynka Krzyżowa”. 

RI Uchwała w trakcie realizacji. 

43. VII/54/2019 

z dnia 

25.04.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

oraz formalne wymogi, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.3443 z dnia 

6.05.2019r. 

44. VII/55/2019 

z dnia 

25.04.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2019 - 2030. 

FN Uchwała stosowana. 

Zmiany w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich 

zostały uwzględnione w 

wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 

45. VII/56/2019 

z dnia 

25.04.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Istebna na rok 2019. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.3444 z dnia 

6.05.2019r. 

VIII sesja Rady Gminy Istebna – 28 maja 2019 r. 

46. VIII/57/2019 

z dnia 

28.05.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Istebna wotum zaufania. 

SOI Udzielono wotum zaufania. 

47. VIII/58/2019 

z dnia 

28.05.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2018 rok. 

FN Uchwała zrealizowana. 

48. VIII/59/2019 

z dnia 

28.05.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Istebna za rok 

2018. 

SOI Udzielono absolutorium. 

49. VIII/60/2019 

z dnia 

28.05.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania 

Nagrody Rady Gminy Istebna za wyniki 

sportowe osiągnięte w 2018 roku. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

Nagrodę przyznano dziesięciu 

sportowcom. 

50. VIII/61/2019 

z dnia 

28.05.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania 

Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i 

ochrony kultury. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

Nagrodę przyznano trzem 

osobom. 

51. VIII/62/2019 

z dnia 

28.05.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji 

za zasługującą na uwzględnienie. 

  

SOI Uchwała trakcie realizacji. 

Złożono stosowne dokumenty. 

52. VIII/63/2019 

z dnia 

28.05.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2019 - 2030. 

FN Uchwała stosowana. 

Zmiany w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich 

zostały uwzględnione w 

wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 
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53. VIII/64/2019 

z dnia 

28.05.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Istebna na rok 2019. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.3964 z dnia 

30.05.2019r. 

IX sesja Rady Gminy Istebna – 24 czerwca 2019r. 

54. IX/65/2019 

z dnia 

24.06.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania 

zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników. 

SOI Zespół został powołany. 

Wybory nie odbyły się w 

związku z tym, że nie wpłynęła 

żadna karta zgłoszenia 

kandydata na ławnika. 

55. IX/66/2019 

z dnia 

24.06.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLV/358/2018 Rady Gminy 

Istebna z dnia 28 września 2018 roku w 

sprawie opłaty targowej na rok 2019. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.4669 z dnia 

27.06.2019r. 

56. IX/67/2019 

z dnia 

24.06.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia 

zakresu i formy informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Istebna, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych, za pierwsze półrocze 

danego roku budżetowego. 

FN Uchwała zrealizowana. 

 

 

57. IX/68/2019 

z dnia 

24.06.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia 

zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Istebna za 

pierwsze półrocze danego roku 

budżetowego. 

FN Uchwała zrealizowana. 

58. IX/69/2019 

z dnia 

24.06.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia 

zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za pierwsze 

półrocze danego roku budżetowego. 

FN Uchwała zrealizowana. 

59. IX/70/2019 

z dnia 

24.06.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2019 - 2030. 

FN Uchwała stosowana. 

Zmiany w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich 

zostały uwzględnione w 

wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 

60. IX/71/2019 

z dnia 

24.06.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Istebna na rok 2019. 

FN 

 
Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.4670 z dnia 

27.06.2019r. 

X sesja Rady Gminy Istebna – 2 września 2019 r. 

61. X/72/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 

służebności przejazdu i przechodu przez 

nieruchomość stanowiącą własność Gminy 

Istebna. 

RI Uchwała zrealizowana. 

Zawarcie aktu notarialnego 

umowy ustanowienia 

służebności gruntowej 

RepA7951/2019 z 25.10.2019r. 
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62. X/73/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości (dot. działki nr 2061/1). 

RI Uchwała zrealizowana. 

Zawarcie aktu notarialnego 

umowy sprzedaży 

RepA3875/2019 z 20.09.2019r. 

63. X/74/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości. 

RI Uchwała zrealizowana. 

Zawarcie aktu notarialnego 

umowy darowizn 

RepA3882/2019 z 20.09.2019r. 

64. X/75/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania i 

przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i 

Powiatów Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego Aglomeracja 

Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej, 

zrzeszającego jednostki samorządu 

terytorialnego z całego subregionu w celu 

wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w 

tym w ramach Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych w latach 2021-2027. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

65. X/76/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy, 

zakresu działania i statutu jednostki 

budżetowej Gminy Istebna działającej pod 

nazwą Gminny Zespół ds. Oświaty w 

Istebnej. 

GZdsO Uchwała zrealizowana. 

66. X/77/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia 

bez rozpoznania anonimowej skargi na 

działalność Wójta Gminy. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

67. X/78/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia 

deklaracji w sprawie powstrzymania 

ideologii „LGBT” przez wspólnotę 

samorządową. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

68. X/79/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania 

skargi według właściwości. 

SOI Uchwała została przekazana 

Wójtowi Gminy. 

69. X/80/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLVII/368/2018 Rady Gminy 

Istebna z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród dla nauczycieli szkół 

podstawowych i zespołów szkolno-

przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Istebna oraz 

zmiany Regulaminu stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy 

z dnia 15 listopada 2017r, określającej 

GZdsO Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.6136 z dnia 

6.9.2019r. 

Uchwała weszła w życie 1 

marca 2020r. 
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wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i 

warunki wypłacania nagród dla nauczycieli 

szkół podstawowych i zespołów szkolno-

przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Istebna. 

70. X/81/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2019 - 2030. 

FN Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2016 z dnia 

12.03.2019r. 

71. X/82/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Istebna na rok 2019. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.6137 z dnia 

6.09.2019r. 

72. X/83/2019 

z dnia 

02.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Wisła 

dotyczącego zapewnienia transportu i 

opieki w czasie przewozu uczniów 

niepełnosprawnych. 

SSO Ze względu na zmienność 

sytuacji po stronie Miasta 

Wisły porozumienie nie zostało 

zawarte. 

XI sesja Rady Gminy Istebna – 30 września 2019 r. 

73. XI/84/2019 

z dnia 

30.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości. 

RI Uchwała zrealizowana. 

Zawarcie aktu notarialnego 

umowy darowizny 

RepA4944/2019 z 3.12.2019r. 

74. XI/85/2019 

z dnia 

30.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na rok 

2020 oraz zwolnień od tego podatku. 

FN Uchwała stosowana. 

75. XI/86/2019 

z dnia 

30.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2020. 

FN 

 
Uchwała stosowana. 

76. XI/87/2019 

z dnia 

30.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej 

na rok 2020. 

FN Uchwała stosowana. 

77. XI/88/2019 

z dnia 

30.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Istebna na lata 2019 - 2022 z perspektywą 

do 2026 roku”. 

RI Uchwała zrealizowana. 

78. XI/89/2019 

z dnia 

30.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania 

Lauru Srebrnej Cieszynianki 2019. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

Laur przyznano Pani Urszuli 

Gruszka z Koniakowa. 

79. XI/90/2019 

z dnia 

30.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2019 - 2030. 

FN Uchwała stosowana. 

Zmiany w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich 

zostały uwzględnione w 



Raport o stanie Gminy Istebna za 2019 rok    

 

 

63 

wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 

80. XI/91/2019 

z dnia 

30.09.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Istebna na rok 2019. 

FN Uchwała zrealizowana. 

XII sesja Rady Gminy Istebna – 29 października 2019 r. 

81. XII/92/2019 

z dnia 

29.10.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2019 - 2030. 

FN Uchwała stosowana. 

Zmiany w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich 

zostały uwzględnione w 

wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 

82. XII/93/2019 

z dnia 

29.10.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Istebna na rok 2019. 

FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.7550 z dnia 

12.11.2019r. 

XIII sesja Rady Gminy Istebna – 4 listopada 2019 r. 

83. XIII/94/2019 

z dnia  

4.11.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do 

sądu administracyjnego zarządzenia 

zastępczego Wojewody Śląskiego z dnia 11 

października 2019 roku w sprawie 

wygaśnięci mandatu radnego Rady Gminy 

Istebna Marka Iwanek. 

SOI Postępowanie w toku. 

84. XIII/95/2019 

z dnia  

4.11.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie odmowy 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej 

Barbary Bielesz. 

SOI Postępowanie w toku. 

85. XIII/96/2019 

z dnia  

4.11.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie odmowy 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

Stanisława Legierskiego. 

SOI Postępowanie w toku. 

XIV sesja Rady Gminy Istebna – 28 listopada 2019 r. 

86. XIV/97/2019 

z dnia 

28.11.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy. 

UK Uchwała utraciła moc. Zmiana 

na uchwałę Nr XV/102/2019 z 

dnia 10.12.2019r. 

87. XIV/98/2019 

z dnia 

28.11.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

na czas oznaczony do 3 lat. 

RI Uchwała zrealizowana. 

Została podpisana 

odpowiednia umowa. 

88. XIV/99/2019 

z dnia 

28.11.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Istebna z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 rok. 

SOI Uchwała w trakcie realizacji. 

89. XIV/100/201

9 

z dnia  

28.11.2019r 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2019 - 2030. 

FN Uchwała stosowana. 

Zmiany w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich 

zostały uwzględnione w 

wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 
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90. XIV/101/201

9 

z dnia 

28.11.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Istebna na rok 2019. 

FN Uchwała zrealizowana 

XV sesja Rady Gminy Istebna – 10 grudnia 2019 r. 

91. XV/102/2019 

Z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy. 

UK Uchwała stosowana. 

Mieszkańcy zostali 

powiadomieni o zmianie 

stawki, która obowiązuje od 

1.01.2020r. 

XVI sesja Rady Gminy Istebna- 20 grudnia 2019r. 

92. XVI/103/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości. 

RI Uchwała zrealizowana. 

Zawarcie aktu notarialnego 

umowy darowizny 

RepA191/2020 z 22.01.2020r. 

93. XVI/104/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Istebna na rok 2020. 

SOI Uchwała stosowana. 

94. XVI/105/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie nagród i 

wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz osiągnięcia w działalności sportowej. 

SOI Uchwała nieaktualna. 

Stwierdzenie nieważności 

przez Wojewodę Śląskiego 

95. XVI/106/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Gminy Istebna. 

UK Uchwała w trakcie realizacji. 

96. XVI/107/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych. 

GOPS Uchwała w trakcie realizacji. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2016 z dnia 

12.03.2019r. 

97. XVI/108/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 

2019 - 2030. 

FN Uchwała stosowana. 

Zmiany w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich 

zostały uwzględnione w 

wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 

98. XVI/109/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Istebna na rok 2019. 

    FN Uchwała zrealizowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2016 z dnia 

12.03.2019r. 

99. XVI/110/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2019. 

FN Uchwała w trakcie realizacji. 
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100 XVI/111/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Istebna na lata 2020 - 2030. 

FN Uchwała stosowana. 

Zmiany w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich 

zostały uwzględnione w 

wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 

101 XVI/112/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Istebna na rok 2020. 

FN Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2016 z dnia 

12.03.2019r. 

102 XVI/113/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w postaci dotacji 

celowej dla Miasta Bielska-Białej na 

dofinansowanie działalności Ośrodka 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. 

SOI Uchwała zrealizowana. 

Podpisano umowę Nr 

SOI.272.2.16.2020 z dnia 

23.01.2020 

103 XVI/114/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi 

Cieszyńskiemu. 

GOPS Uchwała w trakcie realizacji. 

104 XVI/115/201

9 

z dnia 

20.12.2019r. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Istebna na rok szkolny 2019/2020 w celu 

ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za 

przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz 

rodziców. 

SSO Uchwała stosowana. 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019r. poz.2016 z dnia 

12.03.2019r. 

 

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 

obywatelskiego, 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 społeczności; dlatego w tym miejscu zostaną opisane te zadania, które swoim 

charakterem przypominają instrument budżetu obywatelskiego. 

Zrealizowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku: 

• Sołectwo Istebna w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowało przedsięwzięcie 

mające na celu bezpieczeństwo i wygodę użytkowników komunikacji zbiorowej. 

Zadanie polegało na zakupie i montażu wiat przystankowych w przysiółkach 

Istebna Rozlewnia i Istebna Andziołówka. Koszt całkowity zadania wyniósł: Istebna 

Rozlewnia 21 824,17 zł, Istebna Andziołówka 21 814,91 zł. 
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Zdjęcie: Wiata przystankowa  

 

• W sołectwie Jaworzynka przebudowano drogi lokalne „Pod Solisko” i „Ondrusze”. 

Zadanie polegało na zakupie płyt JOMB. Przedsięwzięcie również podniosło 

bezpieczeństwo i wygodę użytkowników komunikacji. Na ten cel wydatkowano 

następujące kwoty: przebudowa drogi Pod Solisko – 22 603,16 zł (zakupiono 225 

sztuk płyt JOMB), przebudowa drogi Ondrusze – 22 603,16 zł (zakupiono 225 sztuk 

płyt typu JOMB). 

 

Zdjęcie: Przebudowa drogi pod Solisko w Jaworzynce 
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• Sołectwo Koniaków wytypowało 5 przedsięwzięć: 

Zadanie 1: Zakupiono i zmontowano wiatę przystankową w Koniakowie 

Pietraszynie. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 21 824,17 zł. 

Zadanie 2: Zorganizowano z okazji Dnia Dziecka spotkanie dla rodziców i dzieci pod 

nazwą Festyn Koniokowianów. Zadanie miało na celu propagowanie aktywnego 

ruchu wśród młodzieży, integrację społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji 

kultury. Na ten cel wydatkowano kwotę  7 458,77 zł.  

Zadanie 3: Wykonano rzeźbę w kamieniu poświęconą pamięci Jana Sikory 

„Gajdosza”. Na ten cel wydatkowano kwotę 7 999,99 zł. 

Zadanie 4: Zakupiono 20 kompletów stolików z ławeczkami, wydatkując kwotę 

5 000,00 zł.;  

Zadanie 5: Zorganizowano konkurs kulinarny dla dzieci ze szkół podstawowych. 

Zadanie miało na celu przekazanie dzieciom zasad zdrowej, sportowej rywalizacji 

oraz nabywania umiejętności pracowania w zespole. W ramach konkursu dzieci 

otrzymały drobne upominki. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 710,00 zł.  

 

Zdjęcie: Rzeźba poświęconą pamięci Jana Sikory „Gajdosza” 

 

W ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych Gmina Istebna w 2019 roku 

zrealizowała następujące przedsięwzięcia: 

•    Sołectwo Istebna: 
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Zadanie 1: „Edukacja regionalna wokół nas” – spotkanie integracyjne/konferencja 

naukowo-historyczna, wydruk tablic, naklejek i ulotek upamiętniających historię 

Powstań Śląskich. Koszt całkowity realizacji zadania: 10 000,00 zł. Wysokość środków 

budżetu Województwa Śląskiego wyniosła: 1 820,00 zł, partycypacja finansowa 

budżetu Gminy Istebna w realizację to kwota: 8 180,00 zł. 

 

Zdjęcie: Spotkanie integracyjne/konferencja naukowo-historyczna w ramach zadania: „Edukacja 

regionalna wokół nas” 

• Sołectwo Jaworzynka: 

Zadanie 1: Budowa zaplecza piknikowego na Trójstyku jako obiektu małej architektury. 

Koszt całkowity realizacji zadania wynosił: 12 495,00 zł. Współfinansowanie zadania  ze 

środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach wyżej opisanego konkursu 

wynosiło: 5 997,63 zł. Gminy Istebna zadanie doinwestowała kwotą 6 497,44 zł. 

 

Zdjęcie: Budowa zaplecza piknikowego na Trójstyku 



Raport o stanie Gminy Istebna za 2019 rok    

 

 

69 

Zadanie 2: Zakup mundurów galowych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

Jaworzynka Zapasieki i Jaworzynka Centrum. Koszt całkowity realizacji zadania: 

15 151,14 zł, współfinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego: 

7 345,27 zł, zaangażowane środki własne Gminy Istebna: 7 805,87 zł. 

 

Zdjęcie: Mundury galowe dla OSP Jaworzynka Zapasieki 

• Sołectwo Koniaków: 

Zadanie 1: Remont Kapliczki w Koniakowie Ochodzitej. Koszt całkowity realizacji 

zadania: 14 040,00 zł, współfinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa 

Śląskiego: 6 778,51 zł, zaangażowane środki własne Gminy Istebna: 7 261,49 zł. 

 

                  Zdjęcie: Kapliczka w Koniakowie Ochodzitej po remoncie 
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Zadanie 2: Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie. Koszt 

całkowity opiewał na kwotę: 26 000,00 zł, budżet Województwa Śląskiego 

współfinansujący to przedsięwzięcie to kwota 12 755,60 zł, przy dofinansowaniu 

z budżetu Gminy Istebna w wysokości 13 244,40 zł. 

 

Zdjęcie: Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie po remoncie 

XII. Stan realizacji budżetu gminy w 2019 r. 

Realizacja budżetu Gminy Istebna za rok 2019 została przedstawiona w Sprawozdaniu 

Wójta Gminy Istebna z wykonania budżetu za rok 2019. W tym miejscu zostaje więc 

zaprezentowany tylko ogólny obraz finansów gminy, ujęty w postaci kilku wykresów 

i tabeli. 

1. Informacje ogólne 

 

64 632 014,77 zł
61 956 181,26 zł

2 675 833,51 zł 1 101 532,00 zł
5 234 853,83 zł

1 453 059,11 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 

 

3. Struktura wydatków wg jednostek organizacyjnych 

 

22%

10%

0%0%

34%

0%0%
2%

25%

0%
7%

Subwencja oświatowa:
13 888 010,00 zł

Subwencja wyrównawcza:
6 161 018,00 zł

Subwencja równoważąca:
118 895,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej:
202 172,00 zł

Dotacje z budżetu państwa:
21 754 610,59 zł

Dotacje z samorz. Wojew.
Śląskiego:
 34 697,01 zł
Dotacja z WFOŚiGW w
Katowicach:
43 904,99 zł
Dotacje ze środków unijnych:
1 565 152,38 zł

Podstawowe dochody
podatkowe:
15 884 899,14 zł
Środki otrzymane z PGL LP
Nadleśnictwo Wisła:
298 301,27 zł
Pozostałe dochody własne:
4 680 354,39 zł

21 538 165,18 zł

1 064 500,00 zł

23 153 322,42 zł

10 059 595,22 zł

6 140 598,44 zł GOPS w Istebnej

GOKPITi BP w Istebnej
(dotacja)

OŚWIATA

UG w Istebnej

Inwestycje (w tym wydatki
niewygasające 127 323,50
zł)
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4. Finansowanie GOPS w % 

 

 

5. Finansowanie oświaty w % 

 

95,38

4,62

Budżet państwa (dotacje)

Środki własne

60%

3%1%

36% Subwencja oświatowa

Dotacje z budżetu
państwa
Projekty unijne

Środki własne
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6. Struktura wydatków wg podziału na majątkowe i bieżące 

 

7. Inwestycje 

 

 

55 815 582,82 zł
90%

6 140 598,44 zł
10%

Bieżące

Majątkowe

439 200,00 zł

333 181,00 zł

298 301,27 zł

5 069 916,17 zł

Pożyczki z WFOŚiGW w
Katowicach

Dotacje z budżetu państwa

Środki z PGL LP
Nadleśnictwo Wisła

Środki własne
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8. Zadłużenie 

Pożyczki i kredyty Kwota 

umowy 

Data 

zawarcia 

Ostateczna 

data spłaty 

Zadłużenie na 

31.12.2019 r. 

Naliczone 

szacunkowe 

odsetki 

Razem 

Danuta Rabin 

Kredyt BS Ustroń nr 

86/12 

1 300 000,00 28.11.2006 15.12.2025 700 000,00 42 549,00 742 549,00 

Kredyt ING BŚ 

675/2010/00006327/00 

2 200 000,00 17.08.2010 20.07.2025 908 000,00 76 700,00 984 700,00 

Kredyt BGK 10/3184 1 840 000,00 30.09.2010 20.07.2025 478 000,00 35 470,00 513 470,00 

Kredyt BS Tarn.Góry 

20154-30001-10-61-13 

1 500 000,00 12.07.2011 20.10.2025 720 000,00 56 900,00 776 900,00 

Kredyt BS Tarn.Góry 

20154-30001-10-61-13 02 

800 000,00 20.12.2011 20.10.2025 296 000,00 22 700,00 318 700,00 

Kredyt BS Ustroń nr 

116/13 

600 000,00 6.12.2013 20.09.2025 324 000,00 23 003,00 347 003,00 

Kredyt BS Ustroń nr 

115/13 

500 000,00 6.12.2013 20.09.2025 270 000,00 19 169,00 289 169,00 

Kredyt BS Ustroń nr 

125/14 

500 000,00 7.11.2014 20.11.2025 288 000,00 20 625,00 308 625,00 

Razem 3 984 000,00 297 116,00 4 281 116,00 

Henryk Gazurek 

Kredyt BS Ustroń nr 

98/15 

2 000 000,00 23.09.2015 20.09.2025 1 242 000,00 80 600,00 1 322 600,00 

Kredyt BS Ustroń nr 

113/17 

2 590 161,61 21.12.2017 10.12.2025 856 800,00 59 510,00 916 310,00 

Pożyczka WFOŚ 

209/2017/214/OA/poe/P 

227 831,71 5.09.2017 1.12.2021 130 280,00 3 700,00 133 980,00 

Pożyczka WFOŚ 

165/2018/214/OA/poe/P 

431 367,11 14.06.2018 20.10.2023 383 648,00 22 400,00 406 048,00 

Pożyczka WFOŚ 

234/2018/214/GW/zw/P 

680 000,00 24.08.2018 15.09.2030 650 000,00 107 800,00 757 800,00 

Pożyczka WFOŚ 282/2018

/214/GW/zw-st/P 

662 332,00 17.10.2018 15.12.2030 642 332,00 125 900,00 768 232,00 

Kredyt BGK 18/4303 6 000 000,00 7.09.2018 20.11.2030 5 740 000,00 776 000,00 6 516 000,00 

Razem 9 645 060,00 1 175 910,00 10 820 970,00 

Łucja Michałek 

Pożyczka WFOŚ 

111/2019/214/OA/poe/P 
446 800,00 10.07.2019 1.09.2024 439 200,00 35 300,00 474 500,00 

Razem    439 200,00 35 300,00 474 500,00 

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE    14 068 260,00 1 508 326,00 15 576 586,00 

 

Spłacone raty kredytów i pożyczek w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r.:  1 453 059,11 zł 

Umorzona pożyczka 10.04.2019 r. - 66 391,00 zł 

Spłacone odsetki od kredytów i pożyczek w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r.: 349 363,62 zł 
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XIII. Stan realizacji inwestycji gminnych w 2019 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 

zakończono 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 

Wojewódzkiego 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 2020-2021, 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 

zagospodarowania, 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 Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek 

został pozytywnie rozpatrzony 26.06.2019 r. z koniecznością aktualizacji 

kosztorysów i uzupełnieniem jego załączników. Po tych korygujących czynnościach, 

umowa na dofinansowanie inwestycji, pomiędzy Gminą Istebna a Województwem 

Śląskim, została podpisana 23.09.2019 r. Przyjęcie do realizacji tego zadania stało 

się dodatkowym argumentem dla przemodelowania budżetu gminy. Bez tego 

bowiem nasze możliwości finansowe nie pozwalały na pomyślne zakończenie 

inwestycji, szacowanej na 4 400 000 zł, z dofinansowaniem na poziomie 3 200 000 

zł. 

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 – 

zakończono w 2016 r. 

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

wraz z montażem urządzeń – szacowany koszt 2 500 000 zł, w tym 1 700 000 zł 

dofinansowania z RPO. W listopadzie 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie 

realizacji projektu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014 - 2020. Podobnie jak w przypadku oczyszczalni w Koniakowie Pustkach, 

tak i tutaj po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 26.06.2019 r. z koniecznością 

aktualizacji kosztorysów i uzupełnieniem jego załącznika, trwały intensywne prace 

nad takim przemodelowaniem budżetu gminy, aby ta inwestycja mogła być 

zrealizowana. Bez tego bowiem możliwości finansowe gminy nie pozwalały na 

realizację tego zadania. Umowa na dofinansowanie inwestycji, pomiędzy Gminą 

Istebna a Województwem Śląskim, została podpisana 23.09.2019 r. 

d) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak: 

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

zagospodarowania, 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 

została pozwoleniem na budowę wydanym 05.04.2017 r. Projekt obejmuje między 

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

zbiorników osadu nadmiernego, placu magazynowego z wiatą, budynku 

technologicznego wraz z zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniami biurowymi na 

poddaszu. Szacowany 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 

Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce. Szacowany koszt realizacji zadania 

wynosi 330 000 zł. W 2019 r. zostały zaktualizowane kosztorysy inwestorskie. 
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f) Opracowanie dokumentacji związanej z budową sieci wodociągowej dla przysiółka 

Łupienie w Jaworzynce: 

Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie objęło opracowanie dokumentacji 

projektowej łącznie z pozwoleniem na budowę. Zakres rzeczowy aktualnie 

obejmuje wykonanie 2 216 m sieci wodociągowej oraz podłączenie 37 budynków. 

Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 30.05.2020 r. W 2019 r. 

trwały uzgodnienia przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości, została 

wykonana dokumentacja geologiczna, opracowany został projekt budowlany 

i wykonawczy oraz sporządzono kosztorysy inwestorskie. 

g) Opracowanie dokumentacji związanej z budową sieci wodociągowej dla przysiółka 

Kosarzyska – Pańska Łąka we wsi Koniaków: 

Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji 

projektowej łącznie z pozwoleniem na budowę. Zakres rzeczowy obejmuje 

wykonanie 6 000 m sieci wodociągowej oraz podłączenie 81 budynków. Planowany 

termin uzyskania pozwolenia na budowę to 2020 r. W 2019 r. trwały uzgodnienia 

przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości, została wykonana dokumentacja 

geotechniczna oraz wykonane mapy do celów projektowych. 

h) Opracowanie dokumentacji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w przysiółku 

Kadłuby i Matyska w Koniakowie: 

Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji 

projektowej 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. 

Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 2020 r. W 2019 r. trwały 

uzgodnienia przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości, została wykonana 

dokumentacja geotechniczna oraz wykonane mapy do celów projektowych. 

 

2. Inwestycje drogowe – drogi gminne  

a) Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi: 

W 2019 r. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przebudowano 3 drogi 

gminne o długości łącznej 0,6 km (droga Leszczyna, droga Wilcze, droga Dzielec). 

Na realizację tych zadań gmina otrzymała promesy, gwarantujące środki z budżetu 

państwa w wysokości 331 181,00 zł. Dokładając do realizacji tych zadań środki 

z budżetu gminy w wysokości 110 788,07 zł, łączna wartość przebudowy 

wskazanych dróg wyniosła 443 969,07 zł 

b) Remont dróg gminnych realizowany w ramach podpisanego Porozumienia z Lasami 

Państwowymi – Nadleśnictwem Wisła: 
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Zadanie zakończone w 2019 r. obejmowało remont 2 odcinków dróg gminnych 

o długości łącznej 1 068 m za kwotę 628 112,73 zł, w tym: 298 301,27 zł – Lasy 

Państwowe, 329 821,46 zł. Gmina Istebna wyremontowano drogę Wilcze 

w Istebnej i drogę Polana – Korbasy – Łupienie w Jaworzynce. 

c) Remont drogi gminnej Kubale we wsi Istebna: 

Zakres rzeczowy zadania zrealizowanego w 2019 r. obejmował remont drogi 

o łącznej długości 515 m. Roboty realizowane były ze środków własnych Gminy 

Istebna w wysokości 365 828,43 zł. 

d) Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego: 

Opisane już wcześniej, przy funduszu sołeckim, zadania obejmowały przebudowę 

2 odcinków dróg gminnych o długości łącznej 0,4 km (droga Pod Solisko 

w Jaworzynce i droga Ondrusze w Jaworzynce). Dla realizacji tych zadań zakupiono 

450 płyt drogowych typu Yomb. Koszty realizacji pokryte zostały z dwóch źródeł: 

45 206,32 zł – fundusz sołecki, 302 795,84 zł – Gmina Istebna, co razem stanowi 

kwotę 284 117,63 zł. 

e) 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 dokumentacja rozbudowy drogi na długości 1 300 m w. Rozbudowa 

drogi stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa transgranicznego 

połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne – Skalite – etap II. Realizacja 

inwestycji planowana jest w ramach Współpracy 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. Przewiduje ona, że 

inwestycja będzie kosztować 5 255 758,89 zł. Środki na pokrycie tych kosztów 

pochodzić będą z dwóch źródeł: 3 559 763,88 zł z dofinansowania w ramach 

programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020, 1 695 955,01 zł z budżetu 

Gminy Istebna. Niezbędnym elementem projektu jest także wykup nieruchomości 

zgodnie z decyzją Starosty Cieszyńskiego przyznająca odszkodowania za 

nieruchomości: 348 500,00 zł z dofinansowania w ramach programu Interreg V-A, 

508 734, 70 zł z budżetu Gminy Istebna. Wykonanie inwestycji do końca 2019 r. 

wyniosło 980 915,87 zł 

f) Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II: 

Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 11 września 2018 r. 

została zatwierdzona dokumentacja przebudowy drogi na długości 848 m wraz 

z obiektem mostowym, kanalizacją sanitarną, deszczową, chodnikiem, ścieżką 

rowerową, oświetleniem i kanałem technologicznym. Decyzją z 13.11.2018 r. 
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inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 w wysokości 2 937 565 zł, 

tj. 50 % szacowanych kosztów. W związki z tym dokumentacja po stronie gminy 

została uzupełniona i 17.07.2020 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe 

na realizację tego zadania. W wyniku tego postępowania złożone zostały dwie 

oferty. Niższa z nich przewidywała koszt inwestycji na poziomie 8 730 117,88 zł, co 

oznaczało, że zaplanowane w budżecie 6 300 000 zł jest niewystarczające. Ponadto 

nie satysfakcjonujący był również poziom dofinansowania, liczony w tej sytuacji na 

poziomie około 34 %. W tej sytuacji Wójt Gminy postanowiła nie rozstrzygać 

pozytywnie wyniku postępowania przetargowego i w sierpniu 2019 r. złożyć 

kolejny wniosek na dofinansowanie tej inwestycji, tym razem w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych. Pismem z 11 grudnia 2019 r. Gmina została poinformowana 

o ujęciu zadania na liście do dofinansowania. Szacowany koszt realizacji zadania 

wynosił wówczas 10 684 860,00 zł. W kwietniu 2020 r. otrzymaliśmy informację, że 

inwestycja zostanie dofinansowania kwotą 7 032 325,00 zł, co oznacza, ze słuszna 

była decyzja z połowy 2019 r. o wstrzymaniu realizacji inwestycji do czasu 

pozyskania większych środków.  

g) Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej:  

Inwestycja planowana do realizacji w dwóch etapach. Dla etapu I opracowano 

dokumentację i uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Dla etapu II 

opracowano dokumentację oraz w maju 2019 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej.  

h) 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. Planowany termin zakończenia prac projektowych – wrzesień 

2020, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej grudzień 

2020 r. W lipcu 2019 r. została wydana decyzja na wykonanie wylotów z kanalizacji 

deszczowej. 

i) Aktualizacja ewidencji dróg gminnych: 

W styczniu 2018 r. zawarta została umowa na wykonanie bazy danych dróg 

gminnych, wideo rejestracji, migracji danych i wdrożenie systemu drogi do 

prowadzenia ewidencji. Ewidencja została wykonana i przekazana w roku 2019 r. 

3. 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. 



Raport o stanie Gminy Istebna za 2019 rok    

 

 

80 

Wniosek po stronie Gminy Istebna zakłada rewitalizację Parku im. Pawła Stalmacha 

w Istebnej oraz uzupełniające działania miękkie. 

Szacunkowa wartość projektu po stronie Gminy Istebna to 330 000 zł. 

Możliwa 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 2020. 

 

4. Pozostałe inwestycje 

a) Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności 

w sytuacjach kryzysowych: 

Zadanie zakończone. W roku 2018 zakupiono samochód pożarniczy lekki TOYOTA 

HILUX wraz z osprzętem oraz motopompą z przeznaczeniem dla OSP Koniaków 

Centrum, zakupiono też 15 urządzeń radiokomunikacyjnych wraz z osprzętem. W 

2019 r. zakupiono natomiast samochód ratowniczo gaśniczy z podwoziem 4x4 

z przeznaczeniem dla jednostki OSP Istebna Centrum.  Zadanie realizowane było w 

ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska  w latach 2014 - 2019. 

Wydatki zrealizowane w 2018 r. wyniosły 573 194,50 zł; w tym: 482 869,50 zł 

z Interregu, a 90 325,00 zł z budżetu Gminy Istebna; przy czym po rozliczeniu 

zadania kwota dofinansowania z Interregu wyniosła ostatecznie 367 577,66 zł. 

I taką kwotę Gmina otrzymała tytułem refundacji w 2019 r. 

Wydatki zrealizowane w 2019 r. wyniosły 1 302 403,36 zł; w tym: 1 098 830,75 zł z 

Interregu, a 203 572,61 zł z budżetu Gminy Istebna; przy czym po rozliczeniu 

zadania kwota dofinansowania z Interregu wyniosła ostatecznie 800 173,52 zł. i na 

refundację tej kwoty Gmina czeka. 

 

Zdjęcie: Nowy samochód OSP Istebna Centrum 
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b) Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022: 

Program w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2019 r. wymienione zostały 54 

kotły. W latach 2020 – 2022 planowana jest wymiana 165 kotłów.  Zadanie 

realizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 823.039,04 zł, w tym: 

• 439.200,00 zł – pożyczka WFOŚiGW,   

• 383.839,04 zł – środki inwestorów (właścicieli budynków) 

c) Zakup samochodu do przewozu dzieci do placówek oświatowych: 

Pod koniec grudnia 2019 r. Gmina Istebna dokonała zakupu nowego samochodu 

osobowego, typu bus, marki Mercedes Benz Vito Tourer z napędem 4x4, 9 

osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół. Zakup udało się 

sfinalizować dzięki oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami 

własnymi gminy. Podstawą takiej decyzji był wysoki poziom wyeksploatowania 

dotychczasowego pojazdu marki Volkswagen Transporter T5, rocznik 2006, z 

napędem 4x4, który blacharsko pozostawiał już wiele do życzenia. Aktualnie „stary” 

samochód wykorzystywany jest do przewozu dzieci tylko jako samochód 

uzupełniający. Potrzeba wymiany samochodu była sygnalizowana Wójtowi już z 

początkiem kadencji przez pracowników merytorycznych oraz kierowców. Nowy 

samochód kosztował 199 137,00 zł. 

 

                     Zdjęcie: Zakupiony nowy samochód do przewozu dzieci do placówek oświatowych 

d) Gazyfikacja: 

Dotychczasowy harmonogram realizacji: 
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Rok Termin Działanie 

2017 12 czerwca  Podpisanie listu intencyjnego 
pomiędzy Polską Spółka Gazownictwa a Gminą Istebna 

21 czerwca  Spotkanie w hali sportowej w Istebnej  
mieszkańców z przedstawicielemi Polskiej Spółki Gazowej  

lipiec - 
październik  

Ankietyzacja 

2018 styczeń -
luty  

Weryfikacja ankiet  
pod kątem prawidłowej lokalizacji potencjalnych odbiorców  

marzec - 
kwiecień 

Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej przez PSG  
w zakresie zapotrzebowania i opłacalności inwestycji 

sierpień  Zatwierdzenie koncepcji gazyfikacji Gminy Istebna  
i umieszczenie jej w planie inwestycyjnym  

2019 19 marca  Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji 36 km 
sieci na terenie Gminy Istebna w termin do 19.03.2021 r.  

25 marca  Spotkanie robocze w UG Istebna  
przedstawicieli PSG i projektantów z Wójt Gminy  

3 kwietnia  Spotkanie robocze w UG Istebna przedstawicieli PSG  
i projektantów z Nadleśniczym i Wójt Gminy  

28 sierpnia  Wystąpienie firmy i-projekt Łukasz Kłak o uzgodnienie 
przebiegu sieci w drogach i gruntach Gminy Istebna  

29 sierpnia  Powołanie przez Wójt Gminy zespołu do spraw uzgodnień 
przebiegu trasy gazyfikacji w dokumentacji projektowej  

10 września  Pozytywne zaopiniowanie przez zespół przebiegu sieci. 
 Wójt Gminy wstępnie wyraża zgodę na przebieg trasy 

październik 
- grudzień 

Weryfikowanie i uzgadnianie zmiany przebiegu trasy 
gazociągu w związku z licznymi brakami zgód właścicieli 

prywatnych gruntów 

grudzień  Procedowanie zmian w prawie lokalnym w związku z 
potrzebą dostosowania lokalnych uchwał i zarządzeń dla 

celów realizacji budowy sieci gazowniczej   

2020 styczeń Rozpatrywanie kolejnych zmian przebiegu sieci gazowniczej 
 

luty Procedowanie wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego w 
celu realizacji inwestycji w drogach gminnych  

marzec Opiniowanie projektu prac geologicznych w gruntach Gminy 
Istebna  

Procedowanie zmian w prawie lokalnym celem zawarcia 
umowy na pozostawienie nakładów obcych w gruntach 

Gminy Istebna innych niż drogi 
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XIV. Podsumowanie 

Funkcjonowanie Gminy Istebna w 2019 r. zdecydowanie ukierunkowane było na szukanie 

takich rozwiązań, które spełniać będą potrzeby mieszkańców Trójwsi. Temu służyły: 

zmiany organizacyjne w jednostkach gminnych; prace przy planowaniu zatrudnienia 

nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020; organizacja imprez uwzgledniających oczekiwania 

mieszkańców; szukanie sojuszników wśród parlamentarzystów, przedstawicieli polskiego 

rządu, administracji publicznej, władz samorządowych województwa, powiatu i innych 

gmin; czy też współpraca z sołtysami i organizacjami pozarządowymi, w tym 

z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Kołami Gospodyń Wiejskich.  

Postawienie mieszkańca Istebnej, Jaworzynki, czy Koniakowa w centrum uwagi władz 

samorządowych i szukanie wsparcia na zewnątrz dla realizacji jego ważnych potrzeb, 

z pewnością zmienia wizerunek naszej Trójwsi. Zależy nam bowiem już nie tylko na 

potencjalnych inwestorach, ale w sposób szczególny chcemy wspierać tych wszystkich 

skromnych i pracowitych mieszkańców, którzy ze swoimi rodzinami przez lata tworzyli 

i dbali o piękno kultury i życia w tym niezwykłym zakątku naszej Ojczyzny. Nie brakowało 

mi więc determinacji, gdy zabiegałam o samochód strażacki dla Jaworzynki, ciągle 

upominałam się i czynię to nadal o wsparcie ze strony państwa dla utalentowanych 

biegaczy narciarskich, w tym braci Burych. Nie zapominam o mieszkańcach przysiółków 

odciętych nie tylko od głównych szlaków komunikacyjnych, ale wręcz w jednym przypadku 

odciętych w ogóle od drogi publicznej. Chcę, aby ministrowie, posłowie, czy inni 

przedstawiciele administracji publicznej widzieli jak żyją beskidzcy górale i by szanowali 

naszą kulturę. Szczęśliwie udaje nam się tych przedstawicieli państwa polskiego gościć 

u siebie i szczęśliwie udaje nam się już zyskiwać ich zrozumienie, a liczymy, że w przyszłości 

będzie go jeszcze więcej. 

W kolejnych latach chcielibyśmy nadal uważnie słuchać głosów mieszkańców naszej gminy. 

Już wiemy, że w bieżącym roku udało nam się zrealizować kolejny ich postulat, jakim było 

uruchomienie nieodpłatnego Punktu Usług Prawno-Społecznych. Wiele wskazuje, że 

w najbliższym czasie zacznie funkcjonować niepubliczny żłobek, zlokalizowany w budynku 

dawnego przedszkole w Istebnej Dzielcu. Otwierając się na potrzeby organizacji 

pozarządowych i wspierając działania na rzecz abstynencji osób dotkniętych chorobą 

alkoholową, chcemy pomieszczenia po dawnym lokalu fryzjerskim w budynku GOK 

dostosować do potrzeb ludzi aktywnych, chcących dzielić się swoją pracą społeczną 

z innymi. 

Skutecznej kontynuacji wymagać będą działania modernizacyjne i remontowe na 

oczyszczalniach oraz sieciach wodnych i kanalizacyjnych. Te zadania, ze względu na 

bezpieczeństwo sanitarne, muszą być dla nas bezwzględnym priorytetem. 

Duże zmiany czekają nas w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Stąd już od 

jakiegoś czasu przygotowujemy się do nowych, określonych prawem rozwiązań, licząc 

z jednej strony na zwiększenie się konkurencyjności firm zajmujących się odbiorem śmieci 

oraz na zmianę przepisów prawa tą konkurencyjność gwarantujących, a z drugiej strony 
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licząc na samych mieszkańców, by coraz roztropniej podchodzili do problemu ilości 

wytwarzanych śmieci, gdyż na pewno od 1 stycznia 2021 r. jako Gmina Istebna, będziemy 

płacić firmie wywozowej już nie kwotę ryczałtową, ale kwotę wynikającą z ilości 

wywożonych śmieci z terenu naszej gminy. 

W najbliższych latach możemy się spodziewać, że prace projektowe związane z siecią 

gazociągową zaczną przekładać się na inwestycje w terenie. Stąd nadal prosimy o życzliwe 

podejście do udostępniania swoich nieruchomości pod sieć gazową, gdyż ta inwestycja 

z pewnością przyczyni się do rozwoju naszej gminy i wpłynie na jakość powietrza, którym 

wszyscy oddychamy. 

W związku z przygotowywanymi pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego, 

czekają nas m.in. ważne decyzje dotyczące rejestru i ewidencji zabytków. Radni powinni 

też ostatecznie rozstrzygnąć losy ewentualnego stworzenia w Istebnej parku kulturowego. 

Ciągłej aktywności wymagać od nas będą sprawy związane z transportem publicznym. Stąd 

nadal nie zabraknie naszej aktywności w relacjach z Powiatem Cieszyńskim i nadal 

będziemy te kwestie konsultować z lokalna społecznością na forum Zespołu do spraw 

transportu publicznego na terenie Gminy Istebna. 

Szanowni Państwo, lista inwestycji, których realizacja jest potrzebna w naszej gminie jest 

bardzo długa. Na niej znajdują się m.in. drogi, chodniki, szkoły, budynki komunalne, 

w których zlokalizowane są ośrodki zdrowia, a także parki, miejsca rekreacji i wiele innych. 

Chcemy razem z Wami kolejno modernizować i upiększać nasze miejscowości. Chcemy 

razem z Wami organizować i uczestniczyć w zorganizowanych przez różne podmioty 

imprezach, które rozsławiają naszą kulturę i tradycję.  

Jako Wójt Gminy Istebna dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą, pomysłami, 

umiejętnościami, podatkami, darowiznami, dobrymi radami i dobrym słowem, talentami 

i życzliwością, przyczyniają się do pomyślności mieszkańców i rozwoju naszej pięknej 

gminy. 

 

Z poważaniem, 

Łucja Michałek 

Wójt Gminy Istebna 


