
 

RAPORT 
O STANIE GMINY WILKOWICE 

ZA ROK 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY WILKOWICE ZA ROK 2019 

 

1 

 

 

Spis treści 
Spis treści ................................................................................................................................................. 1 

1. WSTĘP .............................................................................................................................................. 3 

2. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W ROKU POPRZEDNIM ..................................................... 4 

Zamówienia publiczne ......................................................................................................................... 4 

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych (środki unijne i inne) ...................................................... 24 

Inwestycje .......................................................................................................................................... 32 

Osiągnięcia Gminy Wilkowice ........................................................................................................... 47 

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi .................................................................. 48 

Stowarzyszenia i zrzeszenia ........................................................................................................... 48 

Współpraca krajowa i międzynarodowa ....................................................................................... 49 

Inne działania w ramach zawiązanych współpracy ....................................................................... 50 

Efekty działań wszystkich ciał konsultacyjnych działających w Gminie ............................................ 50 

Inne działania zrealizowane w 2019  r. ............................................................................................. 54 

3. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII ............................................................................. 57 

Wykaz obowiązujących w 2019 r. polityk, programów i strategii ..................................................... 57 

Strategia Rozwoju Gminy Wilkowice do 2020 r. ............................................................................... 58 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilkowice na lata 2016-2022 ............... 90 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 .................................................. 96 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 .................. 98 

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

w Gminie Wilkowice na lata 2016-2020 .......................................................................................... 104 

Gminny Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Wilkowice na lata 2012 – 

2020 ................................................................................................................................................. 107 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wilkowice ...... 109 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilkowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-

2024 r. ............................................................................................................................................. 110 



RAPORT O STANIE GMINY WILKOWICE ZA ROK 2019 

 

2 

 

 

Gminny Program Usuwania Azbestu na lata 2011-2032 ................................................................. 113 

Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie 

Wilkowice ........................................................................................................................................ 114 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice .................................................................. 115 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice ......... 116 

Strategia Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki w Gminie Wilkowice w latach 2016-2020 ............ 124 

Program współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi ...................................... 138 

4. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ................................................................................................ 144 

5. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO....................................................................................... 157 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY WILKOWICE ZA ROK 2019 

 

3 

 

 

1. WSTĘP 

 

W związku z art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

713). do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz 

podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi wotum zaufania 

z tego tytułu.  

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.  

Zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; zm.: 

Dz.U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875) termin przedstawienia raportu 

o stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  

Proces rozpatrywania raportu podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi określa szczegółowo art. 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym. W efekcie przeprowadzenia procedury rozpatrywania 

raportu rada gminy przeprowadza głosowanie nad uchwałą o udzieleniu wójtowi wotum 

zaufania.  

Raport o stanie Gminy Wilkowice za 2019 r. został opracowany w oparciu o dane 

z wszystkich jednostek Gminy Wilkowice oraz szczegółowych danych przekazanych przez 

komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Wilkowiach. Raport służy przedstawieniu stanu 

realizacji zadań i kompetencji organu wykonawczego w roku minionym, czyli ich stanu 

i przebiegu w ciągu całego roku 2019. Raport składa się z czterech części. 

 

Część pierwsza raportu przedstawia podsumowanie działalności Wójta Gminy Wilkowice 

w roku 2019, dotyczące realizowanych zamówień publicznych, pozyskiwanych środków 

pozabudżetowych, podejmowanych inwestycji. Opisana została również prowadzona przez 

Gminę Wilkowice współpraca z innymi samorządami, w ramach stowarzyszeń i zrzeszeń, 

a także aktywność na polu krajowym i zagranicznym. W niniejszej części uwzględniona 

została także informacja o konsultacjach społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy 

w roku 2019.  

Część druga zawiera szeroki opis działań podejmowanych w roku minionym na rzecz 

realizacji obowiązujących polityk, programów i strategii.   

Trzecia część niniejszego raportu prezentuje zwięzłą informację dotyczącą realizacji uchwał 

podejmowanych przez Radę w 2019 r. 

Ostatnia część raportu przedstawia realizację w Gminie Wilkowice w 2019 r. budżetu 

obywatelskiego, jakim na terenie każdego sołectwa Gminy Wilkowice jest fundusz sołecki.  

https://sip.lex.pl/#/act/16793509/2537023
https://sip.lex.pl/#/act/16793509/2537023
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2. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W ROKU 

POPRZEDNIM 

 

Zamówienia publiczne 

Gmina Wilkowice jako podmiot sektora finansów publicznych udzielała w minionym roku 

zamówień w trybach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), z poszanowaniem zasad równego traktowania, 

uczciwej konkurencji i przejrzystości a także jawności, bezstronności i obiektywizmu oraz 

pisemności postępowania: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_zam%C3%B3wie%C5%84_publicznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_zam%C3%B3wie%C5%84_publicznych
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REJESTR  ZAMÓWIEŃ 2019 

L.p. 
Nazwa zamówienia 

publicznego 

Data  

wszczęcia  

postępowania 

Rozstrzygnięcie postępowania 

Unieważnienie 

postępowania 

Data 

zawarcia 

umowy 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

(wynikający z 

umowy) 

Wartość oferty 

najkorzystniejszej  

Nazwa wykonawcy 

zamówienia  

1 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji zadań: 

1) Zagospodarowanie terenu 

wokół budynku gminnego 

przy ul. Parkowej 10 

w Wilkowicach 

2) Termomodernizacja 

Przedszkola Publicznego 

przy ul. Przedszkolnej 3 

w Bystrej 

2019.01.31 

Część I  

 

2 792,10 zł 

 

Część II 

 

18 450,00 zł 

Część I 

Biuro Usług 

Inżynierskich mgr 

inż. Andrzej 

Dobrakowski   

         

Część II 

ABI STUDIO           

Nie dotyczy 

Część I  

 

2019.03.05 

 

Część II 

 

 

2019.03.08 

Część I  

 

2019.05.31 

 

Część II 

 

2019.11.30 

2 

Remont cząstkowy dróg - 

nawierzchni asfaltowej na 

terenie Gminy Wilkowice w 

sołectwach Bystra, Meszna i 

Wilkowice 

2019.03.13 245 237,40 
MATBUD  

Sp. z o. o 
Nie dotyczy 2019.04.16 2019.12.15 

3 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Gminie 

Wilkowice 

2019.02.26 

Część I  

 

146 286,98 zł 

 

Część II 

 

Część I 

P.P.U.H. TABUD 

S.C. A.Popiołek, 

T.Zając                        

 

Część II 

Nie dotyczy 

Część I  

 

2019.03.27 

 

Część II 

 

Część I  

 

2019.05.31 

 

Część II 
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199 134,54 zł P.P.U.H. TABUD 

S.C. A.Popiołek, 

T.Zając                       

 

2019.03.27 

2019.06.28 

4 

Przebudowa nawierzchni 

ulicy Ogrodowej w Bystrej - 

Etap II 

2019.03.20 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.04.12 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  

5 

Przebudowa budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Swojskiej 14 w Wilkowicach 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w celu 

przyjęcia repatriantów z 

Kazachstanu w systemie 

zaprojektuj-wybuduj 

2019.04.05 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.04.25 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  

6 

Budowa bocznej sieci 

kanalizacji sanitarnej łączącej 

sieć główną z budynkami 

położonymi na terenie Gminy 

Wilkowice w roku 2019 – 

Część I 

2019.04.12 336 353,83 zł 
PAWLIMEX Paweł 

Wojak                           
Nie dotyczy 2019.05.16 2019.09.30 

7 

Zakup pojazdu 

przystosowanego do 

przewozu osób 

niepełnosprawnych 

2019.04.17 172 840,00 zł 

ANTONIAK 

AUTO SP. Z O.O. 

SP.K. 

Autoryzowany 

Dealer Peugeot         

Nie dotyczy 2019.05.16 2019.08.14 
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8 

Wykonanie odwodnienia i 

izolacji przeciwwilgociowej  

budynku Przedszkola 

Publicznego  w Wilkowicach 

przy ul. Strażackiej 13. 

2019.04.19 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.05.07 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  

9 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji zadania:  

„Przebudowa budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Swojskiej 14 w Wilkowicach 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w celu 

przyjęcia repatriantów z 

Kazachstanu w systemie 

zaprojektuj-wybuduj” 

2019.06.03 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.06.17 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  

10 

Przebudowa budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Swojskiej 14 w Wilkowicach 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w celu 

przyjęcia repatriantów z 

Kazachstanu w systemie 

zaprojektuj-wybuduj 

2019.04.25 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.05.13 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  
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12 

Przebudowa budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Swojskiej 14 w Wilkowicach 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w celu 

przyjęcia repatriantów z 

Kazachstanu w systemie 

zaprojektuj-wybuduj 

2019.05.14 272 700,00 zł Hbmag Sp. Z o.o.           Nie dotyczy 2019.07.10 2019.11.30 

13 

Przebudowa nawierzchni 

ulicy Ogrodowej w Bystrej - 

Etap II 

2019.05.30 618 742,64 zł 

F.H.U. BESKID-

BRUK Paweł 

Kłaptocz                     

Nie dotyczy 2019.07.10 2019.10.10 

14 

Wykonanie odwodnienia i 

izolacji przeciwwilgociowej  

budynku Przedszkola 

Publicznego w Wilkowicach 

przy ul. Strażackiej 13 

2019.06.24 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.07.15 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  

15 

Przebudowa drogi 

wewnętrznej ul. Olchowej w 

Mesznej na działkach nr 325, 

326/1, 326/2 

2019.06.19 99 865,08 zł 
DROGRÓD 

Szymon Tetla                              
Nie dotyczy 2019.08.09 2019.12.13 

16 

Odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych 

z terenu gminy Wilkowice 

2019.06.11 972 000,00 zł  
EKOŁAD Sp. z o.o. 

Nie dotyczy 2019.06.28 2020.06.30 
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17 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji zadania:  

„Przebudowa nawierzchni 

ulicy Ogrodowej w Bystrej - 

Etap II” 

2019.06.14 1 880,00 zł 
Drogowe Usługi 

Inżynieryjne              
Nie dotyczy 2019.07.11 2019.10.10 

18 

Zamówienie z wolnej ręki - 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji zadania: 

„Przebudowa budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Swojskiej 14 w Wilkowicach 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi  w celu 

przyjęcia repatriantów z 

Kazachstanu w systemie 

zaprojektuj-wybuduj” 

2019.06.27 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.07.03 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  

19 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji zadania: 

„Wykonanie odwodnienia i 

izolacji przeciwwilgociowej 

budynku Przedszkola 

Publicznego w Wilkowicach 

przy ul. Strażackiej 13” 

2019.07.04 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.07.03 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  



RAPORT O STANIE GMINY WILKOWICE ZA ROK 2019 

 

10 

 

 

20 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania: 

„Przebudowa drogi 

wewnętrznej ul. Olchowej w 

Mesznej na działkach nr 325, 

326/1, 326/2” 

2019.07.03 1 590,00 zł 
Drogowe Usługi 

Inżynieryjne              
Nie dotyczy 2019.08.06 2019.12.13 

21 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji zadania 

Wykonanie odwodnienia i 

izolacji przeciwwilgociowej 

budynku Przedszkola 

Publicznego w Wilkowicach 

przy ul. Strażackiej 13 

2019.07.04 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.07.23 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  

22 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji zadania: 

„Przebudowa budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Swojskiej 14 w Wilkowicach 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w celu 

przyjęcia repatriantów z 

Kazachstanu w systemie 

zaprojektuj-wybuduj” 

2019.07.05 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.07.25 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  
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23 

Wykonanie odwodnienia i 

izolacji przeciwwilgociowej 

budynku Przedszkola 

Publicznego w Wilkowicach 

przy ul. Strażackiej 13 

2019.07.23 192 599,60 zł Hbmag Sp. Z o.o.     Nie dotyczy 2019.08.30 2019.11.30 

24 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji zadania: 

„Wykonanie odwodnienia 

budynku Przedszkola 

Publicznego w Wilkowicach 

przy ul. Strażackiej 13” 

2019.08.01 9 717,00 zł 
BUDOWNICTWO 

Grzegorz Piechula    
Nie dotyczy 2019.08.23 2019.11.30 

25 

Przebudowa kładki dla 

pieszych nad potokiem Białka 

w ciągu trasy edukacji 

ekologicznej w systemie 

zaprojektuj - wybuduj 

2019.08.13 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.10.09 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  

26 

Pełnienie nadzoru autorskiego 

nad projektem „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w 

Gminie Wilkowice w 

wyznaczonych obszarach 

aglomeracji” 

2019.08.29 Nie dotyczy Nie dotyczy 2019.09.16 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  

27 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla inwestycji 

pn. „Odwodnienie terenu 

części Hucisk, celem 

zabezpieczenia nowej tłoczni 

2019.08.19 41 574,00 zł 

ABS-Ochrona 

Środowiska 

Agnieszka Plutecka  

Nie dotyczy 2019.09.06 2020.02.29 
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ścieków przez podtopieniem” 

28 

Budowa bocznej sieci 

kanalizacji sanitarnej łączącej 

sieć główną z budynkami 

położonymi na terenie gminy 

Wilkowice w roku 2019 - 

część II 

2019.08.23 194 472,84 zł 
PAWLIMEX Paweł 

Wojak                           
Nie dotyczy 2019.09.25 2019.12.20 

29 

Przebudowa nawierzchni 

drogi gminnej ulicy 

Kościelnej w Wilkowicach 

2019.09.02 363 599,93 zł RADEX Sp. z o.o.   Nie dotyczy 2019.10.03 2019.12.13 

30 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji zadania: 

„Remont w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. 

Przebudowa nawierzchni 

drogi gminnej ul. Kościelnej 

w Wilkowicach” 

2019.09.09 2 790,00 zł 
Drogowe Usługi 

Inżynieryjne              
Nie dotyczy 2019.10.03 2019.12.13 

31 

Zimowe utrzymanie dróg na 

terenie Gminy Wilkowice 

poprzez ich odśnieżanie i 

zwalczanie gołoledzi w 

sezonie 2019/2020 

2019.09.16 

Część I 

105 600,00 

 

Część II i III i IV 

Nie dotyczy 

Część I 

Piotr Gębala - Firma 

Usługowa 

MAGURKA                   

 

Część II i III i IV 

Nie dotyczy 

Część I 

Nie dotyczy 

 

Część II i III i 

IV 

2019.09.30 

Część I 

2019.10.16 

 

Część II i 

III i IV 

Nie 

dotyczy 

Część I 

2020.04.30 

 

Część II i III i IV 

Nie dotyczy  
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32 

Pełnienie nadzoru autorskiego 

nad projektem „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w 

Gminie Wilkowice w 

wyznaczonych obszarach 

aglomeracji” 

2019.09.19 210 637,50 
HYDROSAN  

Sp. z o.o.                                 
Nie dotyczy 2019.10.23 2022.12.31 

33 

Zimowe utrzymanie dróg na 

terenie gminy Wilkowice 

poprzez ich odśnieżanie i 

zwalczanie gołoledzi w 

sezonie 2019/2020 

2019.10.01 

Część I 

66 158,40 zł 

 

Część II i III 

Nie dotyczy 

Część I 

GLOBCENTER 

Iwona Talik                

 

Część II i III 

Nie dotyczy 

Część I 

Nie dotyczy 

 

Część II i III 

2019.10.15 

Część I 

2019.10.21 

 

Część II i 

III 

Nie 

dotyczy 

Część I 

2020.04.30 

 

Część II i III 

Nie dotyczy  

34 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z 

pełnieniem nadzoru 

autorskiego na dodatkowe 

sieci kanalizacyjne 

przewidziane do realizacji w 

ramach inwestycji pn. 

„Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Gminie 

Wilkowice w wyznaczonych 

obszarach aglomeracji”. 

2019.11.05 349 664,40 zł 
HYDROSAN  

Sp. z o.o.                                 
Nie dotyczy 2019.11.29 2022.06.30 

35 

Zimowe utrzymanie dróg na 

terenie gminy Wilkowice 

poprzez ich odśnieżanie i 

zwalczanie gołoledzi w 

sezonie 2019/2020 

2019.10.16 
Część I i II 

Nie dotyczy 

Część I i II 

Nie dotyczy 

Część I i II 

2019.11.04 

Część I i II 

Nie 

dotyczy 

Część I i II 

Nie dotyczy  
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36 

Przebudowa kładki dla 

pieszych nad potokiem Białka 

w ciągu trasy edukacji 

ekologicznej w systemie 

zaprojektuj - wybuduj 

2019.10.17 294 585,00 zł 
Zakład Budowlany 

"Most-Bud"                    
Nie dotyczy 2019.11.14 2021.04.30 

37 

Zimowe utrzymanie dróg na 

terenie gminy Wilkowice 

poprzez ich odśnieżanie i 

zwalczanie gołoledzi w 

sezonie 2019/2020 

2019.11.05 

Część I  

 nie dotyczy 

 

Część II  

61 200,00 zł 

Część I  

Nie dotyczy  

 

Część II 

F.H.U. DREW-

ZIEM  

Przemysław Antosz  

Część I 

2020.11.18 

 

Część II 

nie dotyczy 

Część I  

 nie 

dotyczy 

 

Część II  

2019.11.21 

Część I  

 nie dotyczy 

 

Część II  

2020.04.30 

38 

Świadczenie usług 

oświetleniowych w zakresie 

podstawowym dla punktów 

świetlnych zlokalizowanych 

w granicach 

administracyjnych gminy 

Wilkowice 

2019.11.15 245 444,04 zł  
Tauron Dystrybucja 

Serwis S.A.              
nie dotyczy 2019.12.06 2020.12.31 

39 

Zakup paliwa na potrzeby 

Referatu Służb Technicznych 

i Straży Gminnej na 2020 rok 

2019.11.27 164 930,70 zł 

BOMAR Marek 

Kołtowski Bgdan 

Sromek Sp. Jawna   

nie dotyczy 2019.12.19 2020.12.31 

40 

Odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 

niezamieszkałych 

2019.12.05 14 220,00 zł 
EKOŁAD Sp. z o.o. 

 
nie dotyczy 2019.12.30 2020.06.30 
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stanowiących domki 

letniskowe i inne 

nieruchomości 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

41 

Budowa oświetlenia chodnika 

i ścieżki rowerowej w pasie 

drogowym drogi 

wojewódzkiej DW 942 w 

miejscowościach bystra i 

Meszna w gminie 

Wilkowice” 

2019.12.10 Nie dotyczy Nie dotyczy 2020.02.27 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  

42 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania: „Budowa 

oświetlenia chodnika i ścieżki 

rowerowej w pasie 

drogowym drogi 

wojewódzkiej DW 942  w 

miejscowościach Bystra i 

Meszna w Gminie 

Wilkowice” 

2019.12.17 Nie dotyczy Nie dotyczy 2020.02.03 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy  

43 

Obsługa i utrzymanie Punktu 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) dla Gminy 

Wilkowice 

2019.12.13 361 353,30 zł  
EKOŁAD Sp. z o.o. 

nie dotyczy 2019.12.31 2020.12.31 
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Rejestr umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowań zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w roku 2019: 

REJESTR  UMÓW 2019 

L.p. Nazwa zamówienia publicznego  
Nazwa wykonawcy 

zamówienia  

Data zawarcia 

umowy 
Wartość umowy  

 okres 

gwarancji 

/miesiące/ - 

jeśli dotyczy 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

(umowny) 

1 

Odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy 

Wilkowice 

EKOŁAD Sp. z o.o. 2019.01.03 437 810,40 zł  nie dotyczy 2019.06.30 

2 

Obsługa i utrzymanie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych dla gminy Wilkowice 

EKOŁAD Sp. z o.o. 2019.01.03 257 360,04 nie dotyczy 2019.12.31 

3 

Zagospodarowanie określonych frakcji 

odpadów komunalnych odbieranych od 

mieszkańców z nieruchomości 

położonych na terenie gminy Wilkowice 

oraz dostarczonych przez mieszkańców 

do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, 

wykorzystywanych do rekultywacji 

EKOŁAD Sp. z o.o. 2019.01.03 68 973,17 nie dotyczy 2019.12.31 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_zam%C3%B3wie%C5%84_publicznych
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składowiska w Wilkowicach 

4 

Świadczenie usług oświetleniowych w 

zakresie podstawowym dla punktów 

świetlnych zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych gminy Wilkowice 

Tauron Dystrybucja 

Serwis S.A.              
2019.01.10 233 960,76 nie dotyczy 2019.12.31 

5 

Zagospodarowanie terenu wokół 

budynku gminnego przy ul. Parkowej 10 

w Wilkowicach 

F.H.U. BESKID-

BRUK Paweł 

Kłaptocz                  

2019.02.27 229 690,20 5 lat 2019.05.31 

6 

Termomodernizacja budynku 

Przedszkola Publicznego w Bystrej przy 

ul. Przedszkolnej 3 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

PUCHAŁKA 

Stanisław Puchałka  

2019.03.01 972 930,00 7 lat 2019.11.30 

7 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji 

zadania "Zagospodarowanie terenu 

wokół budynku gminnego przy ul. 

Parkowej 10 w Wilkowicach" 

Biuro Usług 

Inżynierskich mgr 

inż. Andrzej 

Dobrakowski           

2019.03.05 2 792,10 nie dotyczy 2019.05.31 

8 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji 

zadania "Termomodernizacja 

Przedszkola Publicznego przy ul. 

ABI STUDIO           2019.03.08 18 450,00 nie dotyczy 2019.11.30 
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Przedszkolnej 3 w Bystrej 

9 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 

część 1 

P.P.U.H. TABUD 

S.C. A.Popiołek, 

T.Zając                        

2019.03.27 

146 286,98 

Po aneksie: 

149 037,26 zł 

5 lat 2019.05.31 

10 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 

część 2 

P.P.U.H. TABUD 

S.C. A.Popiołek, 

T.Zając                        

2019.03.27 

199 134,54 

Po aneksie:  

1. 230 667,32 zł 

2. 221 152,04 zł  

5 lat 2019.06.28 

11 

Remont cząstkowy dróg - nawierzchni 

asfaltowej na terenie Gminy Wilkowice 

w sołectwach Bystra, Meszna i 

Wilkowice 

MATBUD Sp. z o. o.  2019.04.16 245 237,40 5 lat 2019.12.15 

12 
Zakup pojazdu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych 

ANTONIAK AUTO 

SP. Z O.O. SP.K. 

Autoryzowany 

Dealer Peugeot         

2019.05.16 172 840,00 4 lata 2019.08.14 
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13 

Budowa bocznej sieci kanalizacji 

sanitarnej łączącej sieć główną z 

budynkami położonymi na terenie 

Gminy Wilkowice w roku 2019 – część I 

PAWLIMEX Paweł 

Wojak                           
2019.05.16 

336 353,83 

 Po aneksie: 

319 497,79 zł 

5 lat 2019.09.30 

14 

Przebudowa budynku mieszkalnego przy 

ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z 

instalacjami wewnętrznymi w celu 

przyjęcia repatriantów z Kazachstanu w 

systemie zaprojektuj-wybuduj 

Hbmag Sp. Z o.o.           2019.07.10 272 700,00 5 lat 2019.11.30 

15 

Odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy 

Wilkowice 

EKOŁAD Sp. z o.o. 

 
2019.06.28 

972 000,00  

 Po aneksie: 

1 069 000,00 zł  

nie dotyczy 2020.06.30 

16 
Przebudowa nawierzchni ulicy 

Ogrodowej w Bystrej  - Etap II 

F.H.U. BESKID-

BRUK Paweł 

Kłaptocz                     

2019.07.10 618 742,64 5 lat 2019.10.10 

17 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji 

zadania:  „Przebudowa nawierzchni 

ulicy Ogrodowej w Bystrej - Etap II” 

Drogowe Usługi 

Inżynieryjne              
2019.07.11 1 880,00 nie dotyczy 2019.10.10 
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18 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania 

pn.:  „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 

Olchowej w Mesznej na działkach nr 

325, 326/1, 326/2” 

Drogowe Usługi 

Inżynieryjne              
2019.08.06 1 590,00 nie dotyczy 2019.12.13 

19 

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 

Olchowej w Mesznej na działkach 325, 

236/1 i 326/2 

DROGRÓD Szymon 

Tetla                              
2019.08.09 99 865,08 5 lat 2019.12.13 

20 

Wykonanie odwodnienia i izolacji 

przeciwwilgociowej budynku 

Przedszkola Publicznego w 

Wilkowicach przy ul. Strażackiej 13 

Hbmag Sp. Z o.o.     2019.08.30 192 599,60 5 lat 

2019.11.30 

 Po aneksie: 

2019.12.20 

21 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla inwestycji pn. „Odwodnienie terenu 

części Hucisk, celem zabezpieczenia 

nowej tłoczni ścieków przez 

podtopieniem” 

ABS-Ochrona 

Środowiska  
2019.09.06 41 574,00 nie dotyczy 2020.02.29 

22 

Budowa bocznej sieci kanalizacji 

sanitarnej łączącej sieć główną z 

budynkami położonymi na terenie 

Gminy Wilkowice w r. 2019 - część II 

PAWLIMEX Paweł 

Wojak                           
2019.09.25 194 472,84 5 lat 2019.12.20 
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23 

Remont w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

nawierzchni drogi gminnej ulicy 

Kościelnej w Wilkowicach” 

RADEX Sp. z o.o.   2019.10.03 363 599,93 5 lat 2019.12.13 

24 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji 

zadania: „Remont w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Przebudowa 

nawierzchni drogi gminnej ulicy 

Kościelnej w Wilkowicach” 

Drogowe Usługi 

Inżynieryjne              
2019.10.03 2 790,00 nie dotyczy 2019.12.13 

25 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie 

gminy Wilkowice poprzez ich 

odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w 

sezonie 2019/2020 - część I (REJON A) 

Piotr Gębala - Firma 

Usługowa 

MAGURKA                   

2019.10.16 105 600,00 nie dotyczy 2020.04.30 

26 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie 

gminy Wilkowice poprzez ich 

odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w 

sezonie 2019/2020 - część I (REJON B) 

GLOBCENTER 

Iwona Talik                
2019.10.21 66 158,40 nie dotyczy 2020.04.30 

27 

Umowa na pełnienie nadzoru 

autorskiego  nad budową sieci 

kanalizacyjnej POIiŚ 

HYDROSAN  

Sp. z o.o.                                 
2019.10.23 210 637,50 36 miesięcy 2022.12.31 
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28 

Przebudowa kładki dla pieszych nad 

potokiem Białka w ciągu trasy edukacji 

ekologicznej w systemie zaprojektuj - 

wybuduj 

Zakład Budowlany 

"Most-Bud"                    
2019.11.14 294 585,00 5 lat 2021.04.30 

29 

Zakup energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiających uczestniczących w 

grupie zakupowej Powiatu Bielskiego - 

budynki 

PGE Obrót SA          2019.11.15 63 471,33 nie dotyczy 2020.12.31 

30 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie 

gminy Wilkowice poprzez ich 

odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w 

sezonie 2019/2020 - REJON D 

F.H.U. DREW-

ZIEM Przemysław 

Antosz  

2019.11.21 61 200,00 nie dotyczy 2020.04.30 

31 

Zakup energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiających uczestniczących w 

grupie zakupowej Powiatu Bielskiego – 

oświetlenie uliczne 

PGE Obrót SA          2019.11.15 237 938,10 nie dotyczy 2020.12.31 
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32 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  

na dodatkowe sieci kanalizacyjne 

przewidziane do realizacji w ramach 

inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Gminie Wilkowice w 

wyznaczonych obszarach aglomeracji”. 

HYDROSAN Sp. z 

o.o.                                 
2019.11.29 349 664,40 2 lata 2022.06.30 

33 

Kompleksowa sprzedaż paliwa 

gazowego do obiektów Gminy 

Wilkowice i jej jednostek 

organizacyjnych 

Fortum Marketing 

and Sales S.A.  
2019.11.29 96 050,33 nie dotyczy 2020.12.31 

34 

Świadczenie usług oświetleniowych w 

zakresie podstawowym dla punktów 

świetlnych zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych gminy Wilkowice 

Tauron Dystrybucja 

Serwis S.A.              
2019.12.06 245 444,04 nie dotyczy 2020.12.31 

35 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji 

zadania „Wykonanie odwodnienia 

budynku Przedszkola Publicznego w 

Wilkowicach przy ul. Strażackiej 13” 

BUDOWNICTWO 

Grzegorz Piechula    
2019.08.23 9 717,00  Nie dotyczy 2019.11.30 

36 Zakup paliwa na potrzeby Referatu 

Służb Technicznych i Straży Gminnej na 

BOMAR Marek 

Kołtowski Bgdan 
2019.12.19 164 930,70 nie dotyczy 2020.12.31 
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2020 rok Sromek Sp. Jawna   

37 

Obsługa i utrzymanie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) dla Gminy 

Wilkowice 

EKOŁAD Sp. z o.o. 2019.12.31 361 353,30 nie dotyczy 2020.12.31 

38 

Odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych stanowiących domki 

letniskowe i inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

EKOŁAD Sp. z o.o. 2019.12.30 14 220,00 nie dotyczy 2020.06.30 

 

 Pozyskiwanie środków pozabudżetowych (środki unijne i inne)  

Gmina Wilkowice corocznie występuje o przyznanie dodatkowych środków na realizację różnego typu zadań. W minionym roku Gmina 

Wilkowice korzystała z następujących środków pozabudżetowych:  

L.p. Nazwa projektu 
Źródła 

finansowania 

Odbiorcy 

projektu 
Główne działania Budżet projektu 

Jednostka 

realizująca 

1 

Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 

na terenie Gminy 

Wilkowice w 

wyznaczonych 

Unia 

Europejska, 

środki własne, 

pożyczka 

WFOŚiGW, 

Mieszkańcy 

Gminy 

Wilkowice w 

granicach 

aglomeracji 

Wybudowanie 78,8 km sieci 

kanalizacyjnej i przyłączenie 5 293 

nowych użytkowników.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonano 

łącznie 57,3 km sieci kanalizacji 

Aktualna całkowita 

wartość projektu: 

83.237.440,17 zł 

 

Dofinansowanie UE: 

Urząd Gminy 
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obszarach 

aglomeracji  

 

kredyt  sanitarnej: 

 I etap – 29,9 km – 89,1% 

zaawansowania 

 II etap – 18,4 km – 52,4% 

zaawansowania 

 III etap – 9,0 km – 87,9% 

zaawansowania 

Łączne zaawansowanie prac 

budowlanych 72,7%. 

 

43.392.544,25 zł 

 

2 

Termomodernizacja 

budynku 

Przedszkola 

Publicznego w 

Bystrej przy ul. 

Przedszkolnej 3 

Środki unijne, 

środki własne 

Dzieci w 

przedszkolu, 

nauczyciele i 

pracownicy 

przedszkola, 

mieszkańcy 

Gminy 

Przedmiotem projektu była poprawa 

efektywności energetycznej obiektu 

oraz zmniejszenie emisji CO2 do 

atmosfery.  

Przeprowadzono następujące 

działania: modernizację kotłowni 

gazowej z konwencjonalnej na 

kondensacyjną, modernizację 

podgrzewaczy wody z 

atmosferycznych na podgrzewacze 

kondensacyjne i montaż kolektorów 

solarnych dla potrzeb produkcji cwu, 

zastosowanie systemu ogrzewania 

powietrznego z wentylacją 

mechaniczną z rekuperacją z 

odzyskiem ciepła bytowego i ciepła 

Aktualna całkowita 

wartość projektu:  

1.071.850,00 zł 

Dofinansowanie UE:  

577.664,15 zł  

Urząd Gminy 
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pochodzącego z kuchni, 

zastosowanie systemu fotowoltaiki 

dla kompensacji energii elektrycznej 

dla nowego systemu grzewczo-

wentylacyjnego, zastosowanie 

systemu BMS integrującego 

wszystkie systemy grzewcze i 

wentylacyjne w budynku w celu 

minimalizacji zużycia energii i 

redukcji emisji CO2 w sposób ciągły 

i powtarzalny. 

3 

Termomodernizacja 

budynku byłej 

strażnicy 

przyszpitalnej przy 

ul. J. Fałata 2H w 

Bystrej dla potrzeb 

udostępnienia 

obiektu publicznego 

stowarzyszeniom i 

organizacjom 

pozarządowym 

Środki unijne, 

środki własne 

Mieszkańcy 

Gminy, 

stowarzyszenia 

i organizacje 

pozarządowe, 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury 

„Promyk” 

W 2019 r. otrzymano informację o 

pozyskaniu dofinansowania - umowa 

zawarta dopiero w 2020 r.  

Projekt obejmuje przygotowanie 

dokumentacji projektowej i 

wykonania robót budowlanych w 

następującym zakresie: 

1) docieplenie budynku  

2) wykonanie systemu ogrzewania 

powietrznego oraz wentylacji dla 

budynku głównego  

3) wykonanie systemu ogrzewania 

powietrznego oraz wentylacji dla 

budynku wozowni  

4) wykonanie kotłowni 

Aktualna całkowita 

wartość projektu: 

972 160,00 zł  

Dofinansowanie UE: 

807 636,00 zł 
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kondensacyjnej i systemu 

solarnego 

5)  wykonanie systemu sterowania – 

tzw. BMS  

6) wykonanie systemu fotowoltaiki. 

4 

Rewitalizacja 

przestrzeni 

nadbrzeżnej potoku 

Białka w Bystrej 

Środki unijne, 

środki własne 

Mieszkańcy 

Gminy, 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury 

„Promyk” 

Projekt dotyczy kompleksowej 

ochrony bioróżnorodności w Gminie 

Wilkowice, poprzez realizację 6 

powiązanych ze sobą zadań: 

1) Opracowanie dokumentacji 

technicznej projektu. 

2) Rozbiórka, przeniesienie i 

odbudowa zabytkowego budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego w 

jego pierwotnej formie z 

przeznaczeniem na Gminne 

Centrum Edukacji Ekologicznej. 

3) Aranżacja i wyposażenie wnętrza 

oraz zagospodarowanie terenu 

Gminnego Centrum Edukacji 

Ekologicznej oraz sezonowego 

centrum edukacji ekologicznej 

przy trasie edukacyjno-

dydaktycznej. 

4) wyznaczenie i modernizacja 

pieszej trasy edukacyjno-

dydaktycznej poprzez 

oznakowanie i remont 

nawierzchni mineralnych oraz 

Aktualna całkowita 

wartość projektu: 

4 608 594,54 zł  

Dofinansowanie UE: 

3 806 080,68 zł 

Urząd Gminy 
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budowa kładki dla pieszych na 

potoku Białka. 

5) Działania przyrodnicze w 

projekcie - wykonanie i montaż 

tablic edukacyjnych na trasie 

dydaktyczno-przyrodniczej, 

usuwanie dzikich wysypisk 

śmieci z ekosystemów łęgowych, 

eliminacja inwazyjnych roślin 

obcego pochodzenia z płatów 

roślinności nadrzecznej, montaż 

budek lęgowych dla pluszcza, 

stworzenie kompozycji roślin 

rodzimych, uporządkowanie 

terenu. 

6) Przeprowadzenie kampanii 

informacyjno-promocyjnej i 

edukacyjnej. 

5 

Przebudowa 

nawierzchni ulicy 

Ogrodowej w 

Bystrej - Etap II 

Środki budżetu 

państwa, 

środki własne 

Mieszkańcy 

Gminy, 

Inwestycja obejmowała  roboty 

rozbiórkowe zniszczonej i 

kolidującej infrastruktury drogowej, 

przebudowę konstrukcji nawierzchni 

km 0+002,76 do km 0+463,86, 

remont istniejących chodników i 

dojść pieszych, remont istniejących 

zjazdów do posesji, przebudowę 

istniejących poboczy drogowych, 

oznakowanie i elementy 

Aktualna całkowita 

wartość projektu: 

620 878,64 zł  

Dofinansowanie : 

259 150,50 zł 

(Fundusz Dróg 

Samorządowych) 

Urząd Gminy 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Dane techniczne projektowanej 

drogi: 

- szerokość jezdni: 3,0 m do 3,5 m 

- długość przebudowywanej drogi: 

464 mb (zgodnie z projektem i 

pozwoleniem na budowę) całkowita 

długość drogi wynosi 513 mb, ok. 50 

mb na końcu drogi od strony 

skrzyżowania z ul. Zgodną nie jest 

objęty projektem 

- długość chodnika: 12 mb 

- długość poboczy: 928 mb (z obu 

stron ulicy) 

- realizacja robót na dwóch 

skrzyżowaniach z ul. Klimczoka i ul. 

Zgodną. 

6 

Powiat bielski – 

Partnerstwo, 

Aktywizacja, 

Integracja. Edycja2 

Środki unijne, 

środki własne 

Osoby 

bezrobotne i 

nieaktywne 

zawodowo (28 

osób), 

rodziny 

przeżywające 

trudności 

opiekuńczo – 

wychowawcze 

Warsztaty i treningi umiejętności 

społecznych staże zawodowe, 

wyjazdy socjoterapeutyczne, analiza 

i diagnoza psychopedagogiczna  

rodzin, wsparcie psychologa i 

logopedy, praca socjalna, objęcie 

rodzin asystentem rodziny, warsztaty 

w zakresie edukacji dla zdrowia, 

organizowanie działań 

środowiskowych, grupy 

Budżet w 2019r. -

374.364,05 zł 

Dofinansowanie UE: 

343.439,05 zł 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 
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(11 rodzin w 

tym 52 osoby 

Seniorzy 33 

osoby 

samopomocowe, edukator 

(korepetycje z j. angielskiego, z j. 

niemieckiego, matematyki, chemii i 

fizyki) 

7 

Rozwijanie 

kompetencji 

kluczowych uczniów 

w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w 

Mesznej 

Środki unijne, 

środki z 

budżetu 

państwa 

107  uczniów 

tej placówki i 

5 nauczycielek 

uczestniczy w 

projekcie 

Działania podnoszące kompetencje 

kluczowe uczniów i uczennic 

uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej w Mesznej, w tym 

wsparcie 13 uczniów mających 

trudności w spełnieniu wymagań 

edukacyjnych oraz podniesienie 

efektywności kształcenia poprzez 

doskonalenie umiejętności i 

kompetencji zawodowych 5 

nauczycielek pracujących w szkole 

358 239,94 zł 

Dofinansowanie UE: 

304 503,95 zł 

Zespół 

Obsługi 

Szkół i 

Przedszkoli 

8 

Rozwijanie 

kompetencji 

kluczowych uczniów 

w Szkole 

Podstawowej Nr 1 

im. Władysława 

Jagiełły w 

Wilkowicach 

Środki z 

budżetu 

państwa, 

środki z unii 

europejskiej 

243 uczniów  

uczestniczy w 

projekcie 

Wzrost kompetencji kluczowych 

uczniów i uczennic objętych 

projektem oraz podniesienie 

efektywności kształcenia w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych i 

stworzenie w szkole objętej 

projektem warunków dla nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu  

242 217,16 zł, 

Dofinansowanie UE: 

205 884,59 zł 

Zespół 

Obsługi 

Szkół i 

Przedszkoli 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój przez 

edukację w Gminie 

Wilkowice 

 

 

 

 

 

 

 

Środki unijne, 

środki z 

budżetu 

państwa 

 

 

 

 

 

 

 

118 uczniów             

i 5 nauczycieli  

uczestniczy w 

projekcie 

 

Wzrost kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy 118 

uczniów i uczennic uczęszczających 

do szkół podstawowych z Gminy 

Wilkowice, w tym wsparcie uczniów 

mających trudności w spełnieniu 

wymagań edukacyjnych i uczniów 

zdolnych oraz podniesienie 

efektywności kształcenia poprzez 

doskonalenie umiejętności i 

kompetencji zawodowych 5 

nauczycielek  pracujących w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Bystrej. 

Doposażenie placówek, oraz 

Stworzenie w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Bystrej i Szkole Podstawowej 

nr 2 w Wilkowicach z Oddziałami 

Sportowymi, warunków do 

nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu, w okresie od  

01.09.2019 do 30.06.2021.  

Realizacja: Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Bystrej, Szkoła Podstawowa Nr 2 

w Bystrej  z Oddz. Sport. i Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Wilkowicach z 

Oddz. Sport. 

 

 

 

 

 

 

 

336 230,63 zł 

Dofinansowanie UE: 

328.296,04 zł 

Zespół 

Obsługi 

Szkół i 

Przedszkoli 

10 

Zadanie  w ramach 

Programu 

Wieloletniego 

Biblioteka 

Narodowa 

Czytelnicy 

Gminy 

Zakup nowości wydawniczych 
52.344,06 

w tym 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna  
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„Narodowy Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa” 

Priorytet 1 - Zakup 

nowości 

wydawniczych do 

bibliotek 

publicznych 

Wilkowice dofinansowanie 

15.000,00 

w 

Wilkowicach 

11 

Organizacja 

przedsięwzięć 

upowszechniających 

kulturę filmową. 

Priorytet I – 

Festiwale i 

inicjatywy filmowe 

GOK.167.2019 

Polski Instytut 

Sztuki 

Filmowej 

Mieszkańcy, 

turyści, goście 

Organizacja Dyskusyjnego Klubu 

Filmowego oraz IV Bystrzańskiego 

Lata Filmowego „Promyk kina” w 

2019 roku 

8000 zł Gminny 

Ośrodek 

Kultury 

„Promyk” 

 

Inwestycje  

W minionym roku Gmina Wilkowice zrealizowała łącznie blisko 59 inwestycji we wszystkich sołectwach.  

L.p. nazwa zadania opis zadania 
Sołectwo 

1.  

Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. 

Parkowej 10 w Wilkowicach 

Zadanie obejmowało: budowę drogi wewnętrznej,    

17 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób 

niepełnosprawnych), budowę nawierzchni utwardzonych 

(dojść i chodników) z kostki brukowej, budowę 

ogrodzenia panelowego. Koszt inwestycji wyniósł 

Wilkowice 
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229 690,20 zł                                       

2.  

Montaż balustrad na podjeździe dla niepełnosprawnych 

w budynku gminnym przy ul. Parkowej 10 

Dostosowanie wejścia budynku GOPS dla osób 

niepełnosprawnych 

Koszt zadania: 3530,10 zł 

Wilkowice 

3.  

Montaż zasilania bramy do budynku gminnego przy ul. 

Parkowej 10 w Wilkowicach  Koszt zadania: 2200,00 zł 

Wilkowice 

4.  

Montaż napędu do bramy wjazdowej przy ul. Parkowej 

10 w Wilkowicach Koszt zadania: 2800,00 zł 

Wilkowice 

5.  

Aktualizacja inwentaryzacji geodezyjnej 

zagospodarowania terenu wokół budynku gminnego przy 

ul. Parkowej 10 w Wilkowicach 
Koszt zadania:  600,00 zł 

Wilkowice 

6.  

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej w 

Wilkowicach 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku ok. 276 m od 

skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Przebieg drogi został 

skorygowany na jej szerokości. Wyremontowano chodniki 

i zjazdy indywidualne w celu dowiązania do nowej 

niwelety drogi. Zabudowano próg zwalniający w rejonie 

Szkoły z nawierzchni z kostki brukowej. Położono nową 

nakładkę asfaltową. Wprowadzono stałą organizację ruchu 

drogowego.  

Koszt inwestycji wyniósł:  363 599,93 zł 

Wilkowice 

7.  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru: „Przebudowa 

nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej w 

Wilkowicach” 
Nadzór nad zadaniem jak wyżej 

Wilkowice 

8.  Adaptacja pomieszczeń nad garażami budynku OSP 
W ramach rozbudowy: 

- wybudowano klatkę schodową do kondygnacji poddasza 

Wilkowice 
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Wilkowice. Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 

budynku OSP Wilkowice 

oraz pom. garażowego i pom. magazynowo składowego 

na kondygnacji parteru oraz komunikacji, pom. 

sanitarnych, aneksu kuchennego i pom. magazynowego na 

kondygnacji piętra. 

W ramach nadbudowy: 

- urządzono nad istniejącymi garażami sale szkoleniową i 

sale historyczną remizy OSP 

W ramach przebudowy: 

- rozebrano i wybudowano nową konstrukcję dachu 

- przebudowano istn. stropy nad kondygnacją parteru 

- przebudowano istn. kominy na parterze i poddaszu 

budynku 

- przebudowano wewnętrzne instalacje: c.o., wod-kan. 

elektryczną 

Rozbudowa o 98,2 m
2
, nadbudowa o 314,2 m

2
. 

Koszt inwestycji wyniósł: 1 888 369,03 zł 

9.  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na 

zadaniu: „Adaptacja pomieszczeń nad garażami budynku 

OSP Wilkowice. Rozbudowa, nadbudowa oraz 

przebudowa budynku OSP Wilkowice” 

Nadzór nad zadaniem jak wyżej 

Wilkowice 

10.  

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 

14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w 

celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu 

W ramach inwestycji wykonano: 

• program funkcjonalno – użytkowy potrzebny do 

sporządzenia dokumentacji projektowej i wyłonienia 

wykonawcy robót budowlanych w systemie „zaprojektuj  

i wybuduj” 

• kompleksową, pełno-branżową dokumentację 

projektową wraz z nadzorem autorskim 

• inwentaryzację obiektu 

Wilkowice 
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• przebudowę budynku mieszkalnego w tym: 

- dostosowanie układu funkcjonalnego do 5 osobowej 

rodziny  

- remont pomieszczeń (tynki, malowanie ścian, wymiana 

okien, wymiana podłóg, glazura w łazienkach, 

oświetlenie, parapety wewnętrzne, zewnętrzne, drzwi) 

- termomodernizacja obiektu (ocieplenie styropianem, 

tynki zewnętrzne) 

- wymiana pokrycia dachowego 

- umożliwienie dostępu na dach poprzez wyłaz dachowy 

- wymiana orynnowania i rur spustowych 

• przebudowę, wymianę instalacji w tym: 

- wykonanie przyłącza wody 

- przebudowa przyłącza kanalizacyjnego 

- przebudowa przyłącza gazowego 

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w dachu 

budynku 

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu dla odbiorników: 

kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny i kuchenka gazowa 

- wymiana niektórych grzejników c.o. 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej 

• pierwsze wyposażenie budynku (biały montaż, baterie, 

wyposażenie łazienek i toalet, meble, sprzęty AGD i RTV, 

elektroniczne, przedmioty codziennego użytku, tekstylia 

domowe, artykuły higieniczne i sanitarne, elementy 

dekoracyjne) 

• zagospodarowanie terenu wokół budynku: budowa 

ogrodzenia zewnętrznego wraz bramą i furtką, 

wybrukowanie miejsc postojowych i komunikacji pieszej 
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• zakup żywności 

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z 

Wojewodą Śląskim nr SOIV.6112.2.2019 

Koszt inwestycji wyniósł 314 119,84 zł w tym środki 

dotacji z budżetu państwa w kwocie 131 596,81 zł 

11.  

Wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 

wraz z punktem świetlnym Wilkowice, ul. Pogodna  

 

Realizacja budowy oświetlenia ulicznego na wniosek 

mieszkańców poprzez środki rady sołeckiej 

 

Koszt inwestycji: 10 086,00 zł 

Wilkowice 

12.  
Wymiana przyłącza energetycznego Wilkowice, ul. 

Wyzwolenia 56, budynek socjalny                                                        Koszt inwestycji: 5000 zł 

Wilkowice 

13.  
Wykonanie zasilania dla placu rekreacyjnego, 

Wilkowice ul. Harcerska  Koszt inwestycji: 2 822,90 zł 

Wilkowice 

14.  
Wykonanie rozdzielni na słupie energetycznym ul. 

Harcerska w celu zasilania placu rekreacyjnego Koszt inwestycji: 1 000,00 zł 

Wilkowice 

15.  
Dostawa i montaż wykładziny PCV wraz z cokołem w 

budynki Urzędu Gminy  

Zadanie związane z nowym usytuowaniem Biura Obsługi 

Klienta, kasą oraz sekretariatem i gabinetem Wójta. 

Montaż wykładzin w kasie oraz w ciągu komunikacyjnym 

parteru Urzędu Gminy. 

Koszt inwestycji: 10 307,00 zł 

Wilkowice 

16.  
Zakup 40 sztuk foteli biurowych 

Zgodnie z zaleceniem Służby BHP nr 1/2019 po kontroli 

warunków pracy zalecono wymianę krzeseł biurowych w 

pomieszczeniach Urzędu Gminy Wilkowice 

Koszt inwestycji: 15 800,09 zł 

Wilkowice 
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17.  
Zakup foteli konferencyjnych  

Koszt inwestycji: 2 300,00 zł 
Wilkowice 

18.  
Zakup 4 sztuk foteli biurowych do pomieszczeń Urzędu 

Gminy w Wilkowicach Koszt inwestycji: 1 660,00 zł 

Wilkowice 

19.  
Zakup 2 sztuk rolet wewnętrznych – doposażenie kasy 

Koszt inwestycji: 315,00 zł 
Wilkowice 

20.  

Zakup podstawowego wyposażenia do nowo 

powstającego pomieszczenia pełniącego funkcję kasy 

urzędu  
Koszt inwestycji: 5 873,25 zł 

Wilkowice 

21.  
Zakup 2 sztuk rolet zewnętrznych antywłamaniowych 

Koszt inwestycji: 2 796,26 zł 
Wilkowice 

22.  

Wykonanie mebli do aneksu kuchennego 

zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy z płyty 

laminowanej drewnopodobnej wraz z dostawą i 

montażem w miejscu przeznaczenia oraz sprzętem AGD 

Zadanie obejmowało wykonanie: 

- drzwi wejściowych suwanych do aneksu na szynie 

metalowej 

- mebli kuchennych wraz z szafkami wiszącymi 

- zakupu, dostawy i montażu lodówki, kuchenki 

mikrofalowej, zmywarki 

- zakupu, dostawy i montażu zlewozmywaka i baterii 

kuchennej 

Koszt inwestycji: 7 500,00 zł 

Wilkowice 

23.  
Przeprowadzenie prac związanych ze zmianą instalacji 

hydraulicznej w budynku UG 
Dostosowanie pomieszczenia na funkcję kuchenną. 

Koszt inwestycji: 4 157,40 zł 

Wilkowice 

24.  
Przeprowadzenie prac związanych ze zmianą instalacji 

elektrycznej w budynku UG  

Zadanie związane z utworzeniem aneksu kuchennego. 

Obejmowało utworzenie nowych punktów elektrycznych 

(gniazdka, lampy, włączniki) 

Koszt inwestycji: 1 800,00 zł 

Wilkowice 
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25.  
Zakup rolet wewnętrznych do pomieszczeń biurowych 

budynku UG – Sekretariat i gabinet Wójta Koszt inwestycji: 1 288,70 zł 

Wilkowice 

26.  
Wykonanie mebli biurowych wraz z dostawą i montażem 

- Sekretariat i gabinet Wójta  

Koszt inwestycji: 12 830,00 zł Wilkowice 

27.  
Doposażenie pomieszczenia biurowego BOK  Koszt inwestycji: 437,88 zł Wilkowice 

28.  
Zakup nadstawek do szaf biurowych – doposażenie 

pomieszczeń biurowych UG (Referat Geodezji) 

Koszt inwestycji: 1 100,00 zł Wilkowice 

29.  
Zakup rolet wewnętrznych do pomieszczeń biurowych w 

budynku UG - Referat Geodezji 

Koszt inwestycji: 646,20 zł Wilkowice 

30.  
Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu biurowym -  

Referat Geodezji 

Koszt inwestycji: 1 388,18 zł Wilkowice 

31.  

Wykonanie mebli biurowych z płyty laminowanej 

drewnopodobnej z montażem i transportem – Referat 

Geodezji 

Doposażenie pomieszczenia biurowego nr 300 – 

kierownika referatu geodezji 

Koszt inwestycji: 6 100,00 zł 

Wilkowice 

32.  
Wykonanie naprawy systemu oddymiania w budynku 

OSP ul. Strażacka 3 Wilkowice 

Naprawa i serwis klapy oddymiającej w OSP Wilkowice. 

Koszt inwestycji: 3 690,00 zł 

Wilkowice 

33.  
Dostawa i montaż kanału Z i oraz dwóch czerpni do 

Szkoły nr 2 w Wilkowicach 

Zadanie obejmowało: 

- dostawę i montaż drzwi p.poż. do pomieszczenia 

kotłowni w klasie EI 30 

Wilkowice 
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- dostawę i montaż kanału „Z” w ścianie zewnętrznej do 

pomieszczenia kotłowni 

- dostawę i montaż dwóch czerpni 

Koszt inwestycji: 12 300,00 zł 

34.  

Wykonanie odwodnienia przedszkola i izolacji 

przeciwwilgociowej przedszkola publicznego w 

Wilkowicach 

Zadanie obejmowało: 

- wykonanie drenażu opaskowego wokół ścian 

zewnętrznych budynku wraz z podłączeniem do istniejącej 

kanalizacji deszczowej 

- wykonanie kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia 

wody deszczowej z rur spustowych budynku 

- remont odwodnienia terenu wzdłuż ogrodzenia od ul. 

Wiśniowej 

- wykonanie zewnętrznej pionowej izolacji 

przeciwwilgociowej, cieplnej ścian fundamentowych oraz 

ścian piwnic 

- wykonanie robót budowlanych wykończeniowych 

związanych z realizacją robót izolacyjnych i 

instalacyjnych 

Koszt inwestycji: 192 599,60 zł 

Wilkowice 

35.  

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przebudowy dróg ul. Jagodowej, Wiśniowej, Ornej 

w Bystrej 

 

Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę: 

- przebudowy ulicy Jagodowej wraz z odwodnieniem na 

dl. 151 m 

- przebudowy ulicy Wiśniowej wraz z odwodnieniem na 

dł. 145 m 

- przebudowy ulicy Ornej wraz z odwodnieniem na dł. 135 

m 

Koszt inwestycji: 59 040,00 zł 

Bystra 

36.  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Opracowanie dokumentacji zawierającej: Bystra 
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Domu Strażaka w Bystrej przy ul. Klimczoka 105 wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę 

- ekspertyzę techniczną i inwentaryzację stanu istniejącego 

- projekt architektoniczno – budowlany 

- projekt konstrukcyjny 

projekt przebudowy technologii kuchni z zapleczem 

magazynowo socjalnym 

- projekt budowlany przebudowy instalacji wewnętrznej 

wodno-kanalizacyjnej, c.o, elektrycznej 

- uzyskanie uzgodnień branżowych/p.poż. 

- uzyskanie pozwolenia na budowę 

Koszt inwestycji: 35 055,00 zł 

37.  
Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Bystrej – 

Etap II 

Etap II w roku 2019  polegający na wykonaniu: 

- robót rozbiórkowych zniszczonej i kolidującej 

infrastruktury drogowej takiej jak: krawężniki, obrzeża 

betonowe, ścieki oraz nawierzchnie istniejących 

chodników, jezdni, zjazdów 

- przebudowy konstrukcji nawierzchni ul. Ogrodowej w 

km 0+002.76 do km 0+463,86 

- remoncie istniejących chodników i dojść pieszych po 

robotach budowlanych związanych z przebudową 

nawierzchni ul. Ogrodowej 

- remoncie istniejących zjazdów do posesji i przebudowy 

istniejących zjazdów na drogi wewnętrzne po robotach 

budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ul. 

Ogrodowej 

- przebudowy istniejących poboczy z kruszywa łamanego  

- wykonaniu trawników przyulicznych 

-regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

kratek ściekowych ulicznych, zaworów gazowych i 

wodociągowych, ścieków liniowych. 

Bystra 
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Przebudowie uległa nawierzchnia drogi z jezdnią 

dwukierunkową o szer. od. 3,0 m do 3,5 m z obustronnym 

poboczem o szer. 0,75 m. 

Koszt inwestycji: 618 742,64 zł w tym dofinansowanie w 

ramach funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 259 

150,50 zł 

38.  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu: 

„Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Bystrej – 

Etap II” 

Nadzór nad zadaniem jak wyżej 

Koszt inwestycji: 1 880,00 zł 

Bystra 

39.  
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego 

w Bystrej 

Zakres robót obejmował: 

- budowa kompletnego systemu wentylacji oraz 

ogrzewania powietrznego 

- przebudowę kotłowni 

- montaż kolektorów słonecznych 

- montaż systemu fotowoltaiki z konstrukcją wsporczą 

- przebudowę instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji 

- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania 

- przebudowa instalacji elektrycznej oraz wymiany 

oświetlenia 

- wykonanie systemu BMS tzn. systemu integrującego 

wszystkie systemy grzewczo-wentylacyjne budynku 

- wykonanie naprawy dachu 

 

Koszt inwestycji:  

Wykonawstwo: 972 930,00 zł 

Nadzór autorski: 10 000,00 zł 

Nadzór inwestorski: 18 450,00 zł 

Bystra 
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40.  
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej w Bystrej 

Zadanie polega na opracowaniu kompleksowej 

dokumentacji projektowej: Przebudowy kładki dla 

pieszych nad potokiem Białka w ciągu trasy edukacji 

ekologicznej oraz wykonanie na jej podstawie: 

- przebudowy fundamentów i umocnienia koryta potoku 

- przebudowę konstrukcji nośnej kładki dla pieszych 

- montaż balustrad 

- korekta dojść pieszych 

- prace wykończeniowe 

- sprawowanie nadzoru autorskiego 

Termin zakończenia: 30.04.2021r. 

Koszt inwestycji: 294 585,00 zł 

Bystra 

41.  
Remont w budynku mieszkalnym w Bystrej ul. Fałata 2g 

(klatki schodowe i wejście) 

Remont dwóch par schodów zewnętrznych, montaż 

śniegołapów wraz z remontem cząstkowym dachu, remont 

daszków wejściowych, skucie odpadających elementów, 

naprawa podestów i filarów. 

Koszt inwestycji: 14 637,00 zł 

Bystra 

42.  

Opracowanie projektu instalacji elektrycznej oraz 

odgromowej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej 

w Bystrej przy ul. Fałata 

Koszt inwestycji: 2 460,00 zł Bystra 

43.  

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich rozbiórki, 

ponownej budowy i zmiany sposobu użytkowania 

istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego na 

budynek  użyteczności publicznej – Gminne Centrum 

Koszt inwestycji: 738,00 zł Bystra 
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Edukacji Ekologicznej 

44.  

Zlecenie prac remontowych pokrycia dachu GOK 

Promyk: wymiana elementów konstrukcyjnych dachu-

krokwie, deskowanie  

Koszt inwestycji: 984,00 zł Bystra 

45.  
Remont dachu nad ciągiem komunikacyjnym w GOK 

Promyk, Bystra ul. Fałata 2K Bystra 

Koszt inwestycji: 33 456,00 zł Bystra 

46.  
Umocnienie odcinka skarpy wzdłuż ul. Letniskowej w 

Bystrej 

Zadanie obejmowało: 

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz wycinkę zieleni 

- ułożenie koszy gabionowych wraz z wypełnieniem ich 

kruszywem 

- demontaż istniejących płyt ażurowych oraz ponowne ich 

wbudowanie 

- zabudowę drenu o dł. ok. 40 mb pod planowanymi 

koszami 

Zadanie zrealizowano ze względu na obsuwanie się terenu 

na gminną drogę. 

Koszt inwestycji: 39 845,85 zł 

Bystra 

47.  
Opracowanie projektu przeprawy mostowej Bystra , 

ośrodek Magnus 

Koszt inwestycji: 83 107,20 zł Bystra 

48.  
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Olchowej w Mesznej 

na działkach 325, 326/1, 326/2 o długości 107,26 m 

Zadanie obejmowało przebudowę istniejącej drogi 

utwardzonej tłuczniem na nawierzchnie  z mieszanki 

mineralno-asfaltowej o długości 107,26 m i szerokości 3,2 

m w tym: 

· wyznaczenie osi przebudowanej jezdni ulicy zgodnie z 

założonym kilometrażem ulicy oraz wyznaczenie 

Meszna 
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krawędzi jezdni posługując się planszą wymiarową.  

· rozebranie istniejącego utwardzenia pasa jezdnego w 

skład którego wchodzą różne materiały antropogeniczne i 

grunty miejscowe,  

· zabudowanie rury ochronnej stalowej na przyłącze 

wodociągowe do działki nr 324/4,  

· zabudowanie rury ochronnej na istniejącym przewodzie 

teletechnicznym na szerokości zjazdu do działki nr 

305/13,  

 · zabudowanie powierzchniowego, ścieku 

prefabrykowanego w rejonie działki nr  304/1,  

· regulacja wysokościowa istniejących włazów 

kanałowych na studniach rewizyjnych kanalizacji 

sanitarnej  

· wykonanie warstw konstrukcyjnych remontowanej 

nawierzchni z zachowaniem szerokości poszczególnych 

warstw zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym,  

· przebrukowanie istniejących zjazdów do posesji w celu 

dopasowania wysokościowego do wyremontowanej 

nawierzchni 

Koszt inwestycji: 99 865,08 zł 

49.  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu: 

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Olchowej w Mesznej 

na działkach 325, 326/1, 326/2 o długości 107,26 m 

Nadzór nad zadaniem jak wyżej 

Koszt inwestycji: 2 724,65 zł 

Meszna 

50.  

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przebudowy odcinka ul. Agrestowej wraz z budową 

odwodnienia ZSP przy ul. Szkolnej w Mesznej 

Koszt inwestycji: 36 000,00 zł Meszna 
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51.  
Projekt budowa kolektora deszczowego odwadniającego 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej 

Koszt inwestycji: 33 825,00 zł Meszna 

52.  

Opracowanie projektu + STWiORB na oświetlenie 

uliczne drogi publicznej ul. Szczyrkowska w 

miejscowości Bystra i Meszna  

Koszt inwestycji: 27 560,00 zł Meszna 

53.  
Koncepcja –Budowa Przedszkola w Mesznej 

Odstąpiono od umowy ze względu na zwłokę w 

wykonaniu przedmiotu umowy bez prawa do 

wynagrodzenia 

Meszna 

54.  
Budowa piłkochwytu od strony wschodniej przy boisku 

wielofunkcyjnym na terenie ZSP w Mesznej 

Doposażenie boiska w brakujący piłkochwyt  

Koszt inwestycji: 40 030,81 zł 

Meszna 

55.  
Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, 

Meszna ul. Polna 

Realizacja budowy oświetlenia ulicznego na wniosek 

mieszkańców poprzez środki rady sołeckiej 

Koszt inwestycji: 8 610,00 zł 

Meszna 

56.  
Umocnienie rowu wzdłuż drogi gminnej ul Jaworowej w 

Mesznej 

Zadanie obejmowało: 

- odtworzenie i umocnienie rowu w ciągu ul. Jaworowej w 

postaci zabudowy korytek betonowych o przekroju 

trapezowym 

- zabudowa przepustów w ilości 48 mb 

- zabudowa studni DN315 na przepuście drogowym 

naprzeciwko posesji nr 18 

Koszt inwestycji: 18 388,50 zł 

Meszna 
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57.  

Opracowanie materiałów przetargowych na zadanie : 

 Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych na 

wybranych odcinkach ulicy Kościelnej i Szkolnej w 

Mesznej w Gminie Wilkowice 

Koszt inwestycji: 7 380,00 zł Meszna 

58.  
Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Mesznej 

ul. Zielona 

Realizacja projektu budowy oświetlenia ulicznego na 

wniosek mieszkańców poprzez środki rady sołeckiej 

Koszt inwestycji: 3 075,00 zł 

Meszna 

59.  
Modernizacja systemu uzdatniania wody na zbiornikach 

w Mesznej 

Zadanie polegało na dostawie i montażu trzech zestawów 

do chlorowania DOZAQUA oraz wodomierzy (3 sztuki) z 

nadajnikiem impulsów. 

Koszt inwestycji: 29 274,00 zł 

Meszna 
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Osiągnięcia Gminy Wilkowice 

 

Do najważniejszych osiągnięć Gminy Wilkowice w roku 2019 zaliczyć należy: 

 Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach 

przyznał w 2019 r. Urzędowi Gminy w Wilkowicach wyróżnienie "Lider Edukacji 

Samorządowej 2018". Wyróżnienie przyznano w uznaniu wysiłku włożonego w stałe 

podnoszenie kompetencji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy poprzez udział 

w szkoleniach oraz członkostwo i aktywne uczestnictwo w Śląskich Forach – Forum 

Przewodniczących Rad, Forum Sekretarzy, Forum osób koordynujących współpracę 

z NGO w JST, Forum Prawników. 

 Gmina Wilkowice, jako jedna z dwóch gminy w Polsce, obok Zabierzowa w Małopolsce, 

wytypowana została przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

do realizacji pilotażu Programu „Czyste Powietrze”, który zaplanowano na rok 2020.   

 Mieszkanka Bystrej, Aleksandra Nykiel, 19 maja 2019 r. zwyciężyła w wielkim finale 

popularnego programu telewizyjnego „Szansa na sukces”, a 14 czerwca 2019 zdobyła 

Nagrodę Publiczności podczas koncertu „Debiuty” w ramach 56 Krajowego Festiwalu 

Piosenki Polskiej w Opolu.  

 Wybitne sukcesy szkolne naszej młodzieży: 1 miejsce w Ogólnopolskim Finale Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt w wykonaniu uczennic z SP nr 2 

w Bystrej z Oddziałami Sportowymi oraz 1 miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej w narciarstwie biegowym wywalczone przez uczennice SP nr 2 

w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi. 

 1 miejsce (po raz 7 z rzędu) SP nr 2 w Bystrej z Oddziałami Sportowymi w klasyfikacji 

sportowej szkół Powiatu Bielskiego. 

 1 miejsce drużynowo podczas Mistrzostw Polski Młodzików w narciarstwie biegowym 

dla klubu LKS „Klimczok-Bystra”.  

 W plebiscycie „Przedszkole na medal 2019”, organizowanym przez Dziennik Zachodni, 

Przedszkole Publiczne w Wilkowicach zajęło II miejsce w kategorii Przedszkole Roku w 

powiecie bielskim, a nauczyciel z tegoż przedszkola, Pani Dorota Wyporkiewicz I miejsce 

w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku w powiecie bielskim.  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach (centrala GBP) otrzymała wyróżnienie za 

działalność w ramach konkursu „Biblioteka roku 2018/2019 w powiecie bielskim”. GBP 

wraz z Powiatem Bielskim byli organizatorami uroczystej gali podsumowującej 

działalność bibliotek w powiecie za rok 2018/2019. 

 Jubileusz 25 lat współpracy Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek” z Bielska-Białej oraz 

Bibliotekarzy z terenu Gminy Wilkowice stanowił podsumowanie współdziałania obu 

organizacji na przestrzeni ćwierćwiecza.   
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Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

Stowarzyszenia i zrzeszenia 

W 2019 r. Gmina Wilkowice pozostawała we współpracy z innymi samorządami w ramach 

następujących zrzeszeń: 

 

 Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG) – związek komunalny, który tworzą 

Powiat Bielski oraz 9 gmin powiatu bielskiego, tj. Bestwina, Buczkowice, Jasienica, 

Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice oraz Powiat Bielski. 

 

BZPG został utworzony do prowadzenia zadań z zakresu transportu publicznego. Będzie 

on, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych 

lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na 

obszarze powiatu  i gmin będących jego uczestnikami. To zadanie BZPG realizuje 

poprzez Operatora, którym jest PKS w Bielsku-Białej S.A. 

 

Gminę Wilkowice w Zarządzie i Zgromadzeniu Związku reprezentował w minionym roku 

Wójt Gminy Wilkowice (pełnił funkcję członka zarządu BZPG). W Zgromadzeniu BZPG 

obok Wójta Gminę reprezentował także pracownik Urzędu Gminy w Wilkowicach, który 

jednocześnie wchodził w skład Komisji Rewizyjnej BZPG. 

 

W 2019 r. Gmina Wilkowice przeznaczyła 521.786,28 zł na dofinansowanie kosztów 

transportu zbiorowego na terenie Gminy oraz 30.000 zł na roczne koszty obsługi BZPG.  

 

 Stowarzyszenie „Region Beskidy” – Gmina Wilkowice przez cały 2019 r. pozostawała 

członkiem Stowarzyszenia. Misją Stowarzyszenia jest podejmowanie działań mających na 

celu uaktywnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi 

obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego.  

 

Podejmowane są działania, które umożliwiają mieszkańcom pogranicza odkrywanie 

wspólnych korzeni, tradycji, zwyczajów, a także budowanie nowych relacji i więzi, które 

przysłużą się dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżą jego 

mieszkańców i instytucje w obszarach przygranicznych. 

 

 Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska” – Stowarzyszenie tworzą przedstawiciele 3 

sektorów: publicznego (gminy powiatu bielskiego i Powiat Bielski), społecznego 

(organizacje pozarządowe, osoby fizyczne) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy).  

Aktualnie Stowarzyszenie tworzy 80 członków. LGD Ziemia Bielska funkcjonuje jako 

jedna z 14 LGD w województwie śląskim i ponad 320 w Polsce. W całej Unii Europejskie 

działa ponad 2500 Lokalnych Grup Działania. 
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LGD ma za zadanie pobudzać, kreować i wspierać rozwój swojego obszaru na wielu 

płaszczyznach w oparciu o Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

na lata 2016-2023 (LSR), w tym m.in. przez ogłaszanie konkursów, prowadzenie naboru 

wniosków, ich ocenę i wybór do realizacji, działania doradcze, szkoleniowe 

i informacyjne. LGD opiniuje projekty składane przez wnioskodawców ze swojego 

obszaru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod kątem ich zgodności ze 

Strategią, wdraża projekty grantowe, projekty współpracy i operacje własne. Ponadto 

LGD prowadzi działania mające na celu aktywizację i animację społeczności lokalnej.  

 

W roku 2019 Gmina Wilkowice podpisała umowę na wykonanie usługi polegającej na 

kompleksowej wymianie parkietu wraz z opaskami na sali widowiskowej oraz scenie 

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej wraz z zakupem stołów drewnianych 

w ramach realizacji zadania pn. „Zakup doposażenia do Sali widowiskowej w budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej” Operacja realizowana w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania przeprowadzona zostanie 

w 2020 roku. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00836-6935-UM1211364/19 z dnia 

29.11.2019 r.  Całkowita kwota zadania: 110.000,00 zł; kwota dofinansowania: 

39.910,00 zł. 

 

Współpraca krajowa i międzynarodowa 

Gmina Wilkowice kontynuowała zawiązaną w poprzednich latach współpracę z innymi 

samorządami – krajowymi i zagranicznymi:  

- Gmina Lubiewo – Polska: gmina partnerska (dodatkowo współpraca przy wymianie 

wakacyjnej kolonii) 

- Gmina Bziny – Słowacja: gmina partnerska. 

- Gmina Likavka – Słowacja: gmina partnerska. 

- Gmina Krasna – Czechy: gmina partnerska. 

- Gmina Morawica – Polska: gmina zaprzyjaźniona (brak umowy partnerskiej). 

- Gmina Galgaheviz – Węgry: gmina partnerska. 

 

W kwietniu 2019 r. odwiedziny złożyli przedstawiciele węgierskiej gminy Galgaheviz – Wójt 

Gminy András Vanó z delegacją. 

W czerwcu 2019 r. delegacja Gminy Wilkowice z Przewodniczącym Rady na czele, 

uczestniczyła na zaproszenie słowackiej Gminy Likavka w Dziecięcym Festiwalu 

Folklorystycznym. 
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W lipcu 2019 r. na terenie Gminy Wilkowice gościła kolonia dzieci i młodzieży z Gminy 

Lubiewo.  

We wrześniu 2019 gościliśmy Wójta Gminy Likavka -  Mariana Javorka wraz z delegacją. 

Delegacja uczestniczyła w Gminnym Święcie Plonów w Mesznej.  

Inne działania w ramach zawiązanych współpracy   

o Doradztwa Rolniczego -  podobnie jak w roku poprzednim, tak przez cały 2019 r. Gmina 

Wilkowice w minionym roku współpracowała ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego w Częstochowie – oddział Ośrodka w Bielsku-Białej. Udostępniane były 

nieodpłatnie miejsca na organizację punktu konsultacyjnego dla rolników, ubiegających 

się o dopłaty bezpośrednie.  

 

o Nieodpłatna pomoc prawna – do końca 2019 r. na terenie Gminy świadczone były 

bezpłatne porady prawne w ramach sieci punktów darmowej pomocy prawnej. Usługi 

świadczone były we współpracy z Powiatem Bielskim. Dyżury doradców odbywały się w 

siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” (w ciągu całego roku porady świadczone 

były przez dwa dni tygodniowo).  

Punkt w GOK działał w ramach sieci ponad 1500 punktów darmowej pomocy i edukacji 

prawnej uruchomionej od początku 2016 roku. System bezpłatnych porad prawnych 

działa na terenie całej Polski na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Organizacją pomocy prawnej w naszym regionie 

zajmuje się Powiat Bielski na mocy porozumień zawieranych z gminami powiatu.  

 

o Uniwersytet Trzeciego Wieku – filia w Wilkowicach – od 2014 r. w Wilkowicach 

działa filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej. Rok 2019 był momentem w którym gminna filia UTW świętowała 5-lecie 

swojej działalności. Wilkowicka filia UTW udostępnia bogatą ofertę, przy czym wszyscy 

studenci UTW mogą uczestniczyć zarówno w zajęciach w Bielsku-Białej, jak 

i w wilkowickiej filii. Wykłady UTW odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury 

„Promyk”. Oprócz wykładów odbywają się także seminaria i zajęcia fakultatywne (filie 

GOK oraz szkoły podstawowe). Rekrutacją, promocją UTW oraz sprawami 

organizacyjnymi Filii Uniwersytetu w Wilkowicach zarządzał Józef Cegielski. 

Efekty działań wszystkich ciał konsultacyjnych działających w Gminie 

W minionym roku kilkukrotnie przeprowadzane były konsultacje społeczne. Konsultacje 

odbywały się w oparciu o przyjęty na rok 2019 Programu Współpracy Gminy Wilkowice z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Konsultacje społeczne przeprowadzone w 2019 r. 

L.p. Termin 

prowadzenia 

konsultacji 

Przedmiot konsultacji Podmioty do których 

kierowano przedmiot 

konsultacji 

Wyniki konsultacji Efekt konsultacji 

1 

16.01.2019 – 

22.01.2019 

Zmiana uchwały nr XLIV/374/2018 Rady 

Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Gminę 

Wilkowice oraz liczby punktów za każde z 

tych kryteriów i dokumentów niezbędnych 

do ich potwierdzenia 

Organizacje 

pozarządowe oraz 

podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności 

pożytku publicznego i 

wolontariacie, 

prowadzące działalność 

statutową na terenie 

Gminy Wilkowice 

W wyznaczonym 

terminie konsultacji nie 

zgłoszono żadnych 

uwag i opinii 

Uchwała 

zmieniająca została 

podjęta na Sesji 

Rady Gminy 

Wilkowice w dniu 

29 stycznia 2019 r. 

2 

19.02.2019 – 

25.02.2019 

1. Zmiana uchwały Nr XXXII/271/2017 Rady 

Gminy Wilkowice w sprawie wskazania 

miejsca realizacji obowiązku szkolnego 

uczniom klas szóstych szkół 

podstawowych, prowadzonych przez 

Gminę Wilkowice w latach szkolnych 

2017/2018 do 2020/2021 

2. Zmiana załącznika nr 3 do Uchwały 

Nr XLIII/357/2017 Rady Gminy 

Konsultacje z 

mieszkańcami Gminy 

Wilkowice 

W wyznaczonym 

terminie konsultacji nie 

zgłoszono żadnych 

uwag i opinii 

Uchwały 

zmieniające zostały 

podjęte na Sesji 

Rady Gminy 

Wilkowice w dniu 

27 lutego 2019 r. 
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Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji udzielonych publicznym i 

niepublicznym przedszkolom i innym 

formom wychowania przedszkolnego, 

prowadzonym na terenie Gminy 

Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz 

terminu i sposobu rozliczenia ich 

wykorzystania. 

3 

14.03.2019 – 

22.03.2019 

Projekt uchwały Rady Gminy Wilkowice w 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkól podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Wilkowice oraz okreslenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych 

od dnia 1 września 2019 roku. 

Konsultacje z 

mieszkańcami Gminy 

Wilkowice 

W wyznaczonym 

terminie konsultacji nie 

zgłoszono żadnych 

uwag i opinii 

Uchwała została 

podjęta na Sesji 

Rady Gminy 

Wilkowice w dniu 

27 marca 2019 r. 

4 15.10.2020  – 

25.10.2020 

Zmiana uchwały XXVI/211/2016 Rady 

Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

organizacje 

pozarządowe oraz 

podmioty wymienione 

w art. 3. ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

W wyznaczonym 

terminie konsultacji nie 

zgłoszono żadnych 

uwag i opinii 

 

Uchwała 

zmieniająca została 

podjęta na Sesji 

Rady Gminy 

Wilkowice w dniu  

30 października 

2019 r. 

http://dzienniki.slask.eu/GetActPdf.ashx?year=2019&book=0&position=7674
http://dzienniki.slask.eu/GetActPdf.ashx?year=2019&book=0&position=7674
http://dzienniki.slask.eu/GetActPdf.ashx?year=2019&book=0&position=7674
http://dzienniki.slask.eu/GetActPdf.ashx?year=2019&book=0&position=7674
http://dzienniki.slask.eu/GetActPdf.ashx?year=2019&book=0&position=7674
http://dzienniki.slask.eu/GetActPdf.ashx?year=2019&book=0&position=7674
http://dzienniki.slask.eu/GetActPdf.ashx?year=2019&book=0&position=7674
http://dzienniki.slask.eu/GetActPdf.ashx?year=2019&book=0&position=7674
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szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz 

trybu ich pobierania 

 

5 12.11.2019  – 

22.11.2019 

Projekt Programu Współpracy Gminy 

Wilkowice na 2020 rok  

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Adresatem konsultacji 

społecznych były 

organizacje 

pozarządowe oraz 

podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

W wyznaczonym 

terminie konsultacji nie 

zgłoszono żadnych 

uwag i opinii 

Uchwała została 

podjęta na Sesji 

Rady Gminy 

Wilkowice w dniu 

27 listopada 2019 r.  
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Inne działania zrealizowane w 2019  r.  
 

 Honorowe obywatelstwo 

W dniu 23 stycznia 2019 r., podczas uroczystego Noworocznego Spotkania Działaczy 

Samorządowych, Działaczy Kultury i Sportu Gminy Wilkowice, zgodnie z Uchwałą nr 

III/16/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2018 r., odznaczono Panią Annę 

Maślanka tytułem "Honorowego Obywatela Gminy Wilkowice". Tytuł "Honorowego 

Obywatela Gminy Wilkowice" stanowił docenienie kilkudziesięcioletniej działalności Pani 

Anny Maślanka na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz 20-letniej pracy w Radzie Gminy 

Wilkowice.   

 Otwarcie Posterunku Policji 

13 czerwca 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja działalności nowego posterunku Policji 

w Wilkowicach, umiejscowionego przy ul. Parkowej 2. Podczas krótkiej uroczystości  

Kierownik Posterunku, mł. asp. Sławomir Grzesiuk, otrzymał symboliczne klucze do nowego 

obiektu od Wojewody Śląskiego, Jarosława Wieczorka oraz przedstawicieli policyjnych 

władz. Służbę na Posterunku pełni siedmioosobowy zespół funkcjonariuszy, w tym dwóch 

dzielnicowych. 

 Nagrody z dziedziny twórczości artystycznej, upowszechniania, promocji 

i ochrony kultury 

Zgodnie z Uchwałą nr V/41/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 

ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania, promocji i ochrony kultury, w 2019 r. przyznano dwie 

nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej. Pierwszą z nich otrzymała mieszkanka Bystrej, 

Aleksandra Nykiel, która 19 maja 2019 r. zwyciężyła w wielkim finale popularnego programu 

telewizyjnego „Szansa na sukces”, a 14 czerwca 2019 r. zdobyła Nagrodę Publiczności 

podczas koncertu „Debiuty” w ramach 56-tego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w 

Opolu. Laureatem drugiej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej był młody 

i obiecujący fotograf z Wilkowic, Patryk Grabski.  

 Nagrody z dziedziny sportu 

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/402/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 maja 2014 r. w 

sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżniania, którym jest tytuł „Zasłużony Sportowiec 

Gminy Wilkowice” dla osób fizycznych na osiągnięte wyniki sportowe oraz Uchwałą nr 

VII/62/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżniania, którym jest tytuł „Zasłużony Sportowiec 
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Gminy Wilkowice”, w 2019 r. przyznano łącznie 14 stypendiów sportowych oraz 16 nagród 

za osiągnięcia sportowe w roku 2018. Nagrodzeni sportowcy to w większości przedstawiciele 

klubów LKS „Klimczok-Bystra” oraz KS Bystra, uprawiający narciarstwo klasyczne oraz 

piłkę ręczną.  

 Pozyskanie dla sołectw środków z Inicjatywy Sołeckiej (łącznie 5 projektów) 

Gmina Wilkowice pozyskała w 2019 r. łącznie 59.883,80 zł w ramach Marszałkowskiego 

Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Do konkursu, na wniosek Rad Sołeckich z trzech sołectw 

zgłoszono 5 projektów. Wszystkie z nich zostały pozytywnie rozpatrzone i znalazły się na 

liście projektów dofinansowanych. Były to zadania:  

- "Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy tzw. Starej Szkole w 

Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 266" – dofinansowanie w wysokości 19.884,00 zł 

- „Budowa piłkochwytu od strony wschodniej przy boisku wielofunkcyjnym na terenie ZSP w 

Mesznej wraz z posadowieniem tablicy pamiątkowej związanej z obchodami 100. rocznicy 

wybuchu I Powstania Śląskiego” – dofinansowanie w wysokości 19.999,80 zł,  

- „Zakup reprezentacyjnych - zimowych strojów sportowych dla zawodników Ludowego 

Klubu Sportowego Klimczok-Bystra” – dofinansowanie w wysokości 8 000 zł,  

- „Zakup reprezentacyjnej odzieży sportowej z elementami identyfikacji regionalnej na 

potrzeby zawodników Klubu Sportowego „Bystra” w Bystrej” – dofinansowanie w wysokości 

6.000 zł 

- „Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej – dofinansowanie w 

wysokości 6.000 zł. 

 Konkurs „Najpiękniejszy jesienny ogród w Gminie Wilkowice w 2019 roku” 

W 2019 r. zorganizowano konkurs dla mieszkańców gminy pn. „Najpiękniejszy jesienny 

ogród w Gminie Wilkowice w 2019 roku”, którego celem były między innymi zwrócenie 

uwagi na wygląd i zagospodarowanie posesji oraz promocja dbania o swoje najbliższe 

otoczenie. W ramach konkursu przyznano I, II oraz III nagrodę oraz dwa wyróżnienia, 

których wręczenie odbyło się 21 listopada 2019 r. podczas posiedzenia Komisji ds. 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wilkowice. Łączna wartość nagród w 

konkursie wyniosła 4 000 zł.  

 Laureaci konkursu stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich pn. 

„Osobowość Ziem Górskich 2019” 

W 2019 r. Gmina Wilkowice przedstawiła swoich kandydatów w konkursie „Osobowość 

Ziem Górskich 2019” organizowanym przez stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich. 

Spośród zgłoszonych przez Gminę Wilkowice sześciu kandydatów, aż czterech z nich 
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znalazło uznanie wśród kapituły oraz otrzymało nominację do finału konkursu. Byli to: Paweł 

Feikisz w kategorii „Dziennikarz Ziem Górskich”, Anna Maślanka - „Polityk/Samorządowiec 

Ziem Górskich”, Chata na Groniu  - „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich” oraz Kera-

Ceramika – Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich. Podczas uroczystej gali, 1 czerwca 2019 r. 

w Żywcu, laureatem głównej nagrody w swojej kategorii został Paweł Feikisz.  

 Repatriacja 

W 2019 r. Gmina Wilkowice kontynuowała czynności przygotowawcze do przyjęcia 

repatriantów z Republiki Kazachstanu: 

- Pozyskano w drodze darowizny nieruchomość położonej przy ul. Swojskiej 14 w 

Wilkowicach, z przeznaczeniem na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości w celu 

utworzenia lokalu mieszkalnego dla repatriantów. 

- Na cele remontowe i przystosowanie ww. budynku do przyjęcia repatriantów pozyskano 

dotację z budżetu państwa w wysokości 131 596,81 zł. Prace budowlane zakończono do 

31 grudnia 2019 r. Dodatkowo pozyskano środki na tzw. pierwsze wyposażenie w wysokości 

34 537,85 zł. Początkiem roku bieżącego odbyła się kontrola wykorzystania dotacji 

przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki – wynik kontroli: bez uwag. 

5-osobowa rodzina repatriantów przybyła do Wilkowic w lutym 2020 r.  

 Inne 

W 2019 r. wykonano kilka działań mających na celu zwiększenie dostępności do Urzędu osób 

ze szczególnymi potrzebami. Wśród nich  znalazło się przeniesienie sekretariatu, kasy oraz 

biura Wójta Gminy na parter budynku. Ponadto w urzędzie zainstalowano kącik 

przeznaczony do spędzania czasu przez najmłodszych, a przed budynkiem tzw. parking dla 

psów.  
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3. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

Wykaz obowiązujących w 2019 r. polityk, programów i strategii 
 

W całym 2019 r. w Gminie Wilkowice obowiązywały dokumenty strategiczne i planistyczne 

dot. najważniejszych dziedzin aktywności Gminy, zarówno o perspektywie czasowej rocznej, 

jak i wieloletniej. 

 

L.p. 

Rodzaj 

dokumentu/ 

obszar 

tematyczny 

Nazwa dokumentu 

Okres  

obowiązywania 

(lata) 

1 Strategia  
Strategia Rozwoju Gminy Wilkowice - 

Aktualizacja 
2006-2020 

2 

Obszar 

społeczny 

(w tym np. 

zdrowie,  

edukacja, 

pomoc 

społeczna) 

Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Wilkowice na lata 

2016-2022 

2016-2022 

Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2019-2020 
2019-2020 

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2019 

2019 

Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Wilkowice 

na lata 2016-2020 

2016-2020 

Gminny Program Profilaktyki i Opieki nad 

Dzieckiem i Rodziną w Gminie Wilkowice 

na lata 2012 – 2020 

2012-2020 

Lokalny Program Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 

Wilkowice 

2015 - nadal 

4 

Obszar 

środowisko 

i infrastruktura 

(w tym np. 

ochrona 

środowiska, 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Wilkowice na lata 2017-2020 z perspektywą 

na lata 2021-2024 r. (uchwała XLI/331/2017 

z 25.10.2017) 

2017-2024 

Gminny Program Usuwania Azbestu na lata 

2011-2032 
2011-2032 
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transport) Program Opieki nad Zwierzętami 

Bezdomnymi oraz Zapobiegania 

Bezdomności Zwierząt w Gminie 

Wilkowice  

2019 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2015-nadal 

5 

Obszar 

planowania 

przestrzennego 

i rewitalizacji 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Wilkowice 

2010-nadal 

6 Inne 

Strategia Rozwoju Kultury Fizycznej i 

Turystyki w Gminie Wilkowice w latach 

2016-2020 

2016-2020 

Program współpracy Gminy Wilkowice z 

organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2019 

2019 

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Wilkowice do 2020 r. 
 

Strategia Rozwoju Gminy Wilkowice do 2020 r. została przyjęta uchwałą Rady Gminy 

Wilkowice nr XLVIII/355/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Strategia przyjęta w 2006 stanowi 

aktualizację wcześniej opracowanej „Strategii Rozwoju Gminy Wilkowice na lata 1999-

2015”.  

 

W odniesieniu do uaktualnionej wizji i zachowanej misji Gminy Wilkowice zostały określone 

obszary strategiczne, które wytyczyły kierunki działań w latach 2007 – 2020. Zgodnie ze 

Strategią działalność Gminy skupiona jest na 4 polach strategicznych: 

I.   Przedsiębiorczość. 

II. Turystyka, sport, rekreacja. 

II.  Integracja społeczna. 

IV. Infrastruktura techniczna. 

 

Wypracowane zostały następujące cele strategiczne: 

Cel nr 1 - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny 

Cel nr 2 - Dostosowanie infrastruktury i usług zarówno do potrzeb społeczności lokalnej jak i 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
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Cel nr 3 - Stworzenie korzystnych warunków  dla rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia 

nowych miejsc pracy 

 

Realizacja celów operacyjnych: 

Cel 1 - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny 

1.1 Rozwój współdziałania pomiędzy mieszkańcami gminy Wilkowice, kształtowanie 

partnerstwa z udziałem samorządu, organizacji pozarządowych i środowisk 

gospodarczych 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Organizacja imprez 

dotyczących świąt 

państwowych  

 

 W 2019 w Gminie Wilkowice zorganizowano szereg uroczystości 

i innych form upamiętnienia dotyczących świąt państwowych. 

Były to:  

- uroczyste obchody 70 rocznicy śmierci kpt. Pawła Cymsa w dniu 

13  listopada 2019 r., pod patronatem Prezydenta RP; 

- obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; 

- upamiętnienie 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 9 rocznicy 

katastrofy smoleńskiej; 

- uroczyste obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości; 

- upamiętnienie 100 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej; 

- upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”. 

W organizację wydarzeń mających na celu pielęgnację pamięci 

historycznej włączały się też aktywnie działające na terenie gminy 

stowarzyszenia – np. Towarzystwo Przyjaciół Bystrej, które w 

ramach realizacji zadania publicznego Gminy Wilkowice w roku 

2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego zorganizowało obchody 75 rocznicy 

wybuchu Powstania Warszawskiego. 

 

Działające na terenie Gminy Wilkowice organizacje włączyły się 

też aktywnie w obchody 100 rocznicy wybuchu Powstań Śląskich. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, Klub Sportowy „Bystra” 

oraz Ludowy Klub Sportowy „Klimczok-Bystra”, ramach 

Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”, 

przeprowadziły prelekcje i pogadanki historyczne dotyczące 

Powstań Śląskich wśród swoich członków i zgromadzonych gości. 

Na zakupionych w ramach tego konkursu strojach sportowych 
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umieszczono również oficjalne logo stulecia Powstań.  

 

Z inicjatywy Rady Sołeckiej Wilkowic na elewacji budynku 

„Starej Szkoły” w Huciskach zamontowana została tablica 

upamiętniająca 100 rocznicę wybuchu Powstań Śląskich. Podobną 

tablicę, z  inicjatywy Rady Sołeckiej Mesznej, zainstalowano też 

w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.  
 

Działania związane z obchodami świąt państwowych wspierane 

były także przez samorządowe instytucje kultury – Gminny 

Ośrodek Kultury „Promyk” i Gminną Bibliotekę Publiczną: 

Działania GOK: 

- współorganizował z Towarzystwem Przyjaciół Bystrej obchody 

75-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (koncert na 

tarasie Zespół Kapsell „PROJEKT 44” – uczestniczyło 157 osób, a 

po koncercie wyświetlono film pt. „Polegli Niepokonani”, który 

obejrzało 36 osób), 

- udostępnił salę widowiskową na koncert finalistów laureatów 

Przeglądu Pieśni Patriotycznych na etapach parafialnych, 

- uświetnienie występem grupy tanecznej Hola Dance z GOK 

„Promyk” obchodów  Powstań Śląskich organizowanych przez 

KGW Bystra na biwaku w Bystrej, 

- organizacja przez GOK wydarzeń związanych z obchodami 80-

tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej: projekcja filmu „Życie 

jest piękne” oraz spotkanie w ramach DKF-u i projekcja filmu 

„Kapitan”, a także w ramach Klubu Podróżnika  „Spacer między 

pomnikami” i oddanie hołdu bohaterom pod pomnikiem wraz z 

władzami Gminy. 

Działania GBP: 

- organizacja akcji Narodowe Czytanie nowel polskich (zgodnie z 

apelem Prezydenta RP), 

- udostępnienie do zwiedzania wystawy pt. „Nasi Mieszkańcy dla 

Niepodległej -  we wspomnieniach najbliższych” przy okazji 

współorganizowała wieczornicę patriotyczną ze Stowarzyszeniem 

„Razem dla Wilkowic”, 

- w maju 2019 r. przeprowadzono akcję informującą o  

„Powstaniach Śląskich”, dzięki której każde dziecko (1225 osób), 

z 5 placówek szkolnych w gminie, otrzymało przygotowaną przez 

GBP ulotkę historyczną. 

2 Organizacja 23 stycznia 2019 r., w budynku OSP Wilkowice, odbyło się 
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spotkania 

noworocznego z 

udziałem 

samorządu, 

środowisk 

gospodarczych, 

organizacji 

pozarządowych 

 

tradycyjne, noworoczne spotkanie z działaczami samorządowymi, 

kultury oraz sportu. Podczas tej imprezy nagrodzono najlepszych 

gminnych sportowców oraz działaczy kultury oraz uroczyście 

wręczono odznaczenia państwowe w postaci Medali „Za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom mieszkającym na terenie 

Gminy, które obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego. 

Spotkanie uświetnił występ wokalny utalentowanej i wielokrotnie 

nagradzanej mieszkanki Gminy – Niny Kumorek. 

Podczas spotkania uroczyście nadano Annie Maślanka tytuł 

Honorowego Obywatela. 

3 Utworzenie  

miejsca pamięci 

historycznej i 

kulturalnej  

Podtrzymywanie pamięci w 2019 r. związanej z utworzonymi na 

ternie Gminy miejscami pamięci historycznej i kulturalnej. 

 1 marca – przy pomniku poświęconym pamięci Ks. 

Rudolfa Marszałka w Bystrej uczczono Narodowy Dzień 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

 10 kwietnia – przy pomniku „Bohaterom odrodzenia 

ojczyzny -obywatele Wilkowic, Bystrej, Mesznej i Borów 

dnia 3 maja 1921” uroczyście złożono kwiaty w 79 

rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 9 rocznicę katastrofy 

smoleńskiej.  

 1 sierpnia – w 75 rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego uroczyście uczczono pamięć poległych 

Powstańców przy obelisku harcerskim i rzeźbie Małego 

Powstańca w pobliżu Zajazdu „Pod Źródłem”.  

 1 września – w 100 rocznicę wybuchu II wojny światowej 

uroczyście uczczono pamięć poległych w II wojnie 

światowej przy pomniku "Bohaterom wojny poległym za 

wolność ojczyzny 1939-1945 - wdzięczni obywatele 

Wilkowic 1952”, zlokalizowanym w Wilkowicach przy ul. 

Wyzwolenia. 

 11 listopada  – przy pomniku „Bohaterom odrodzenia 

ojczyzny - obywatele Wilkowic, Bystrej, Mesznej i Borów 

dnia 3 maja 1921" zainaugurowano uroczyste obchody  

101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

 13 listopada - przy grobie, w którym do 2013 roku 

spoczywały szczątki Kapitana Pawła Cymsa w Bystrej 

odbyła się część uroczystych obchodów 70 rocznicy 

śmierci Kapitana, w tym Apel Pamięci w wykonaniu 

18 Bielskiego Batalionu Powietrzno- 

Desantowego.  
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4 Podniesienie 

poziomu 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

poprzez realizację 

wspólnych 

inicjatyw 

ekologicznych 

W 2019 r. Gmina Wilkowice podjęła szereg działań mających na 

celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej 

mieszkańców, głównie w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz 

efektywności energetycznej.  

 W lutym 2019 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy 

w Wilkowicach z przedstawicielami Bystrzańskiego 

Alarmu Smogowego oraz reprezentantami świata nauki, 

zajmującymi się na co dzień transformacją energetyczną, 

od lat badającymi zjawisko smogu w Polsce. W trakcie 

spotkania omówiono różne scenariusze działań dążących 

do ograniczenia zjawiska smogu. 

 Wśród działań podnoszących świadomość ekologiczną 

była także organizacja spotkania  „Dzień Czystego 

Powietrza”, które 25 kwietnia odbyło się w GOK 

„Promyk”.  

 W 2019 r. przeprowadzono ankietę dot. kotłów 

grzewczych zainstalowanych u mieszkańców. Ankieta 

posłużyła określeniu założeń do Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji, zgodnie z którym dotowane będą wymiany 

kotłów węglowych na gazowe.  

 W 2019 r. prowadzono również współpracę z 

organizacjami ekologicznymi i innymi grupami w celu 

podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Włączono się między innymi w organizowany przez 

stowarzyszenie Klub Gaja „Festiwal Ekodzieło 2019”,w 

ramach którego w GOK „Promyk” w Bystrej odbyła się 

projekcja filmu dokumentalnego oraz warsztat rodzinny - 

budowa domków dla motyli. W ramach Festiwalu 

zorganizowano również tworzenie zakątka dla motyli na 

terenie ogrodu GOK „Promyk” i zakątka dla dzikich 

zapylaczy na terenie Centrum Pulmonologii i 

Torakochirurgii w Bystrej. 

 Wespół z Fundacją „Pracownia Ekologii Żywej” 

przeprowadzono cykl zajęć (warsztatów) edukacyjnych dla 

dzieci w Przedszkolach Publicznych na terenie Gminy 

Wilkowice pod nazwą: „Recykling czyli powrót do natury” 

 

 

1.2 Rozwój inicjatyw lokalnych 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 
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Lp. Zadania Wykonanie 

1 Kontynuacja 

tradycji związanej z 

kulturą lokalną – 

organizacja imprez 

i konkursów  

 

Przez cały 2019 r. wspierane i organizowane były liczne imprezy 

oraz konkursy, związane z tradycją i kulturą lokalną.  

Odbyły się m.in. 

1. „X Bystrzańskie Gody – Kolędnicy Przebierańcy” – 

przegląd tradycyjnych grup kolędniczych, 

2. Orszak Trzech Króli, 

3. XXV Gminny Przegląd Kolęd w Mesznej, 

4. „Beskidzka Bitwa na Kolędy” -  międzynarodowy konkurs 

kolęd i pastorałek w Bystrej, 

5. Warsztaty zdobienia pisanek w ramach wystawy 

rękodzieła wielkanocnego w GOK, 

6. Uroczyste obchody 430-lecia istnienia osady Huciska,  

7. Impreza plenerowa „Zbójnicy na groniu”, 

8. Konkursy Palm Wielkanocnych (parafialne), 

9. Inscenizacja Bitwy ze Szwedami na Szańcach 

Wilkowickich w trakcie I Góralskich Dni Wilkowic, 

10. Sobótka w Bystrej, 

11. Jarmark sztuki ludowej „Ukazać Twórców Sztuki”, 

12. Gminne Święto Plonów w Mesznej z warsztatami 

tradycyjnego malarstwa na szkle, we współpracy z 

Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska-Białej, 

13. Konkurs rzeźby i malarstwa na szkle p.n. „Ocalić od 

zapomnienia. Obyczaje i kultura przy stole. Przełom XIX i 

XX wieku w Polsce”, organizowany przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach, 

14. Wystawa pokonkursowa ogólnopolskiego konkursu 

rzeźbiarskiego „Św. Apostołowie Szymon i Juda 

Tadeusz”, udostępniona przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną, 

15. Warsztaty robienia światów w ramach wystawy rękodzieła 

bożonarodzeniowego w GOK. 

Podczas większości organizowanych imprez występowały liczne 

zespoły regionalne, w tym założony w Mesznej – Zespół Pieśni 

i Tańca Ziemia Beskidzka. 

 

Na terenie Gminy w kwietniu 2019 r. odbył się także diecezjalny 

finał XIX Przeglądu Pieśni Patriotycznych, zorganizowany przez 

Akcję Katolicką Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 
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2 Rozwój imprez 

sportowych na 

terenie gminy 

Na terenie Gminy Wilkowice w całym 2019 odbyły się liczne 

imprezy sportowe – większość ma charakter cykliczny i była 

kontynuacją imprez zainicjowanych w poprzednich latach. Odbyły 

się m.in. 

1. XII edycja Pucharu Magurki w Biegach Narciarskich - 

"Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg", 

2. Puchar Magurki w biegach górskich,  

3. Uphill Magurka MTB – edycje wiosenna oraz jesienna,  

4. Jesienne Biegi na Magurce, 

5. „IV Memoriał Zbigniewa Pietrzykowskiego” wraz z 

międzypaństwowym meczem bokserskim Polska – Australia, 

6. „Memoriał Józefa Przybyły” w skokach narciarskich, 

7. XX edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego podczas Dni 

Bystrej, 

8. Konkurs Skoków Narciarskich o Puchar Wójta Gminy 

Wilkowice, 

9. X edycja Bystrzańskiego Integracyjnego Turnieju 

Szachowego, 

10.  VI edycja Biegu o Złotą Szyszkę,  

11.  Karate Beskidy Cup,  

12.  RollSki 2019 – Puchar Polski w biegach na nartorolkach,  

13.  IV Rajd Nordic Walking o Puchar Białego Jelenia z Herbu 

Mesznej, 

14.  Świąteczny Turniej Akrobatyki, Skoków na Ścieżce i 

Trampolinie. 

W 2019 r. na terenie gminy odbyły się również prestiżowe: 

XXXVII Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie 

oraz XXX Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w 

Łucznictwie.  

Gmina Wilkowice znalazła się również w dniu 28 kwietnia 2019 r. 

na trasie 46 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego pod 

patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, którego półmetek 

miał miejsce na terenach rekreacyjnych za budynkiem OSP w 

Bystrej.  

3 Coroczna 

organizacja „Biegu 

Śladami 

Arcyksiężnej Marii 

Teresy” 

10 lutego 2019 r. odbyła się już XII edycja sztandarowej imprezy 

sportowej w gminie Wilkowice - Pucharu Magurki w Biegach 

Narciarskich – „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”. 

Podobnie jak w minionych latach organizatorami zawodów byli: 

Gmina Wilkowice, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Wilkowicach, Miasto Bielsko-Biała,  Starostwo  Powiatowe  w  



RAPORT O STANIE GMINY WILKOWICE ZA ROK 2019 

 

65 

 

 

Bielsku-Białej,  Miasto Żywiec, Starostwo Powiatowe w Żywcu, 

Gmina Czernichów, Gmina Łodygowice, Ochotnicze Straże 

Pożarne z terenu Gminy Wilkowice, Polski Związek Narciarski, 

Ludowy Klub Sportowy „Klimczok-Bystra” oraz Grupa Kęty S.A. 

Zgodnie z przyjętą zasadą każdy uczestnik zawodów brał w nich 

udział całkowicie bezpłatnie. Organizatorzy zapewnili transport, 

grupę ratownictwa medycznego OSP Bystra czuwającą nad 

bezpieczeństwem zawodników, ciepły posiłek, dyplomy oraz 

nagrody, medale i puchary w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. Dodatkowo dzieci i młodzież szkolna miały jeszcze 

możliwość otrzymania nagród w losowaniu. W  zawodach  udział  

wzięło  ponad  140 uczestników, wśród których najmłodsza za-

wodniczka urodziła się w 2013 roku, zaś najstarszy zawodnik w 

1945 roku. 

4 Rozwój współpracy 

z regionalnymi, 

krajowymi i 

międzynarodowymi 

stowarzyszeniami   

i fundacjami 

W 2019 r. kontynuowana była współpraca z organizacjami 

lokalnymi i ponadlokalnymi.  

Współpraca prowadzona była m.in. w oparciu o Program 

współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2019 (szerszy opis w innej części niniejszego 

Raportu). Odbywała się na następującym polu realizacji zadań: 

- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

poprzez realizację powszechnej nauki pływania w programie 

"Umiem Pływać” dla dzieci klas I,II,III szkoły podstawowej, 

- w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży, które powinno być realizowane w 

szczególności poprzez działania dotyczące realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019, polegające na organizacji 

wypoczynku zimowego, wraz z realizacją programu 

profilaktyczno-wychowawczego z zakresu rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Ponadto kontynuowana była współpraca ze stowarzyszeniem 
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„Region Beskidy” oraz Lokalna Grupa Działania „Ziemia 

Bielska” (szerszy opis został zawarty w rozdziale „Podsumowanie 

działalności Wójta w roku 2019”). 

5 Kontynuacja 

organizacji Dni 

Wilkowic, Bystrej, 

Mesznej 

W 2019 roku, zgodnie z przedstawionymi w strategii celami, 

kontynuowano organizację: 

-  Dni Bystrej (edycja XXIV) wraz z towarzyszącym Rodzinnym 

Rajdem Rowerowym oraz Bystrzańskimi Recitalami 

Organowymi, 

- Dni Wilkowic w formule I Góralskich Dni Wilkowic.  

W zastępstwie Dni Mesznej z sukcesem realizowany jest Rajd 

Nordic Walking o Puchar Białego Jelenia z Herbu Mesznej (w 

2019 r. odbyła się już IV edycja rajdu). 

 

1.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; kultywowanie tradycjiCel 

realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Opracowanie i 

wdrożenie 

programu opieki 

nad miejscami 

pamięci 

narodowej, 

zabytkami 

sakralnymi,  

pomnikami 

przyrody  

 

 

W roku 2019 obowiązywało Zarządzenie Wójta Gminy Wilkowice 

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy 

Wilkowice (Zarządzenie nr 11/2018 z 30.01.2018 r.).  

Obiekty GEZ podzielone są sołectwami Gminy na poszczególne 

kategorie. Zgodnie z powyższym w sołectwie Bystra zlokalizowane 

są: 

- zabytki sakralne - 9 

- świeckie zabytki architektury i budownictwa - 109 

- zabytki archeologiczne – 3 

W sołectwie Meszna zlokalizowane są: 

- zabytki sakralne - 6 

- świeckie zabytki architektury i budownictwa – 18. 

W sołectwie Wilkowice zlokalizowane są: 

- zabytki sakralne - 20 

- świeckie zabytki architektury i budownictwa - 54 

- zabytki archeologiczne – 5 

W GEZ znajduje się wykaz obiektów wyłączanych i włączanych 

dodatkowo do GEZ oraz zbiór kart adresowych zabytków 

nieruchomych. 

 

Na terenie Gminy Wilkowice istnieje 6 pomników przyrody – cis, 2 

dęby szypułkowe, buk, klon jawor i jesion wyniosły. 
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2 Kultywowanie 

zwyczajów w 

zakresie tradycji 

religijnej i 

kulturowej: 

„Nasze kulinarne 

dziedzictwo”,  

„Konkurs palm”, 

„Konkurs kolęd i 

pastorałek”, 

„Młodzieżowe 

kolędowanie”, 

‘”Konkurs 

wiedzy o 

tradycjach i 

zwyczajach „Od 

Andrzejek po 

zapusty”  

W roku 2019 ważną rolę w działaniu mającym na celu ochronę 

dziedzictwa kulturowego naszej gminy odegrały samorządowe 

instytucje kultury - Gminny Ośrodek Kultury "Promyk" oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna, a także organizacje społeczne z terenu 

Gminy. Wszystkie wymienione organizowały lub 

współorganizowały wydarzenia (spotkania, imprezy kulturalne i 

konkursy) promujące dorobek kulturalny naszego regionu, naszej 

gminy lub lokalnych artystów.  

Zorganizowany został konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo” na 

etapie gminnym, po którym wszystkie Koła Gospodyń 

reprezentowały Gminę Wilkowice na Przeglądzie Potraw 

Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”. Hasłem 

przewodnim tegorocznego przeglądu były potrawy wielkanocne. 

 

W przeglądzie powiatowym „Kulinarne dziedzictwo”, który w 2019 

r. odbył się w Wilamowicach, Koło Gospodyń Wiejskich z Bystrej 

zdobyło nagrodę za najpiękniejsze stoisko. 

 

Stowarzyszenia z terenu gminy zorganizowały w 2019 roku szereg 

imprez kulturalnych, związanych z kultywowaniem tradycji, jak np. 

Bystrzańskie Gody - Kolędnicy Przebierańcy, Sobótka, czy 

inscenizacja Bitwy Polsko-Szwedzkiej na Szańcach Wilkowickich. 

W gminnych kościołach parafialnych odbyły się we współpracy z 

GOK „Promyk” konkursy palm czy konkursy kolęd.  

Wyróżnić należy również III Międzynarodowy Konkurs Kolęd i 

Pastorałek „Beskidzka Bitwa na Kolędy”, który odbywa się w 

Bystrej Śląskiej (konkurs zainicjowany przez Zespół Pieśni i Tańca 

Ziemia Beskidzka). 

Tradycyjnie obył się Koncert Noworoczny Gminnej Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej, która od stycznia 2018 r. działa pod patronatem 

Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”. 

3 Organizacja  

warsztatów 

artystycznych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

sztuki ludowej 

W GOK „Promyk” odbywały się warsztaty tradycyjnego zdobienia 

pisanek oraz warsztaty robienia światów.  

Ponadto GOK „Promyk” zorganizował również liczne warsztaty 

artystyczne – np. dotyczące prezentacji scenicznej, taneczne, 

ekologiczne, muzyczne, fotograficzne.  

4 Upowszechnianie 

dorobku 

Znakomitym narzędziem upowszechniania dorobku kulturalnego 

Gminy jest wydawana raz w miesiącu gazeta „Głos Gminy 
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kulturalnego 

gminy poprzez 

opracowywanie i 

wydawanie 

publikacji 

Wilkowice”. Na łamach Głosu przekazywana jest informacja 

zarówno dot. bieżących spraw funkcjonowania Gminy, jak i 

informacja o bieżących wydarzeniach kulturalnych na jej terenie. 

Przywoływane są również ważne i ciekawe wydarzenia mające 

miejsce na terenie Gminy w minionych latach.  

Równie istotnym medium jest strona internetowa Gminy oraz profil 

społecznościowy na portalu facebook.com.  

 

1.4 Zwiększenie efektywności w wykorzystaniu istniejącej już infrastruktury kulturalnej i 

społecznej 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Utworzenie oferty 

zagospodarowania 

czasu wolnego dla 

młodzieży, 

utworzenie 

ośrodków 

aktywności 

młodzieżowej w 

oparciu o 

istniejące obiekty 

– budynki OSP,  

sale gimnastyczne 

w szkołach, sale 

katechetyczne i 

inne 

Na moment końcowego okresu obowiązywania Strategii Rozwoju 

Gminy ofertę zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży w 

oparciu o gminne obiekty posiadają utworzony w 2008 r. Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji (liczne zajęcia sportowe i rekreacyjne) 

oraz utworzony w 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” 

(liczne zajęcia artystyczne, kulturalne, rekreacyjne). 

Ponadto na terenie Gminy dzieci, młodzież i dorośli korzystają z 

oferty lokalnych klubów sportowych: 

 LKS Klimczok Bystra 

 GLKS Wilkowice 

 KS Bystra. 

Dodatkowo swoją aktywność na terenie Gminy zaznaczają inne 

kluby i organizacje sportowe – np. Uczniowski Klub Sportowy 

„ALFA” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wilkowicach 

(akrobatyka sportowa), korzystające z pomieszczeń w szkołach na 

terenie Gminy. 

Z mienia gminnego korzystają również m.in. 

- Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta – budynek OSP w 

Wilkowicach, 

- Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” – budynek 

Meszniańskiego Ośrodka Kultury „Nad Borami, 

- stowarzyszenia i inne organizacje a także grupy nieformalne (np. 

Chór Cantica) działające na terenie Gminy (siedziby grup oraz 

miejsca zebrań, prób, itp.).  

2 Wsparcie 

aktywności i 

Aktywności i rozwój zainteresowań osób dorosłych realizowana 

jest zarówno na terenie samorządowych instytucji kultury – Gminna 
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rozwoju 

zainteresowań 

osób dorosłych 

poprzez 

udostępnienie 

obiektów 

kulturalno-

oświatowych 

 

Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, jak 

i pozostałych obiektów udostępnionych na cele związane z 

zaspokajaniem potrzeb społecznych (np. OSP, GOSIR, szkoły i 

przedszkola z terenu gminy, itp.). 

Na terenie Gminy w ww. obiektach realizowane są różnorodne 

zajęcia cykliczne (warsztaty, kursy, treningi) oraz spotkania (np. 

zebrania, próby) w zależności od zapotrzebowania tematycznego. 

Obiektami o największym obłożeniu są: 

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach (hala 

sportowa, siłownia, boiska sportowe, stadion lekkoatletyczny, 

narciarskie trasy biegowe); 

- Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” wraz z filiami Meszniańskim 

Ośrodkiem Kultury „Nad Borami”, Starą Szkołą w Huciskach oraz 

podległymi obiektami Izbą Regionalną „Stara Stolarnia” oraz 

Galerią Sztuki Regionalnej;  

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach wraz z filiami oraz 

Galerią „W Sieni”.  

3 Realizacja 

kształcenia 

językowego dla 

młodzieży i 

dorosłych w 

zakresie języków 

obcych 

 

Na terenie Gminy od kilku lat funkcjonuje komercyjna szkoła 

językowa realizująca szkolenia językowe dla młodzieży i dorosłych 

na różnych poziomach zaawansowania.  

Dodatkowo wszelkie inicjatywy finansowane ze środków 

zewnętrznych w zakresie edukacji językowej oraz pozostałej – 

młodzieży i osób dorosłych (środki unijne, projekty skierowane dla 

mieszkańców woj. śląskiego), były wspierane przez Gminę, 

poprzez działania promocyjne oraz informacyjne.  

 

Cel 2 - Dostosowanie infrastruktury i usług zarówno do potrzeb społeczności lokalnej jak i 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego 

 

2.1 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznegoCel realizowany był poprzez 

następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Przywrócenie 

posterunku policji 

 

W czerwcu 2019 r. swoją działalność rozpoczął Posterunek 

Policji w Wilkowicach, przy ul. Parkowej 2 w Wilkowicach. 

Służbę na Posterunku pełni siedmioosobowy zespół 

funkcjonariuszy, w tym dwóch dzielnicowych. 
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2 Zwiększenie ilości 

patroli policyjnych i 

utworzenie 

gminnego systemu 

monitoringu 

wizyjnego 

Podobnie jak w roku minionym, tak w 2019 r. funkcjonowała 

policyjna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dodanie do 

Mapy punktu związanego z wystąpieniem zagrożenia 

bezpieczeństwa, spowodowało automatycznie podjęcie 

czynności sprawdzających przez Policję.  

 

Na 2019 r. został ustalony Planu Działania Priorytetowego 

Policji na terenie Gminy, za którego realizację odpowiadali 2 

Dzielnicowi. W rejonach objętych PDP m.in. zwiększone zostały 

częstotliwości patroli policyjnych.  

 

Monitoring wizyjny w 2019 r. w Gminie funkcjonował w 

obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z wcześniejszymi 

inwestycjami.  

3 Poprawa stanu 

technicznego i 

rozbudowa dróg 

publicznych i 

chodników 

W 2019 r. w celu poprawy stanu technicznego i rozbudowy dróg 

wykonano remont cząstkowy, dodatkowe punkty oświetlenia, 

prace związane z odwodnieniem i budową kanalizacji 

deszczowej. 

 

We wszystkich sołectwach zakupione zostały na cele remontu 

dróg materiały, jak np. korytka, kliniec, krawężniki do bieżącego 

wykorzystania. 

4 Poprawa 

oznakowania i 

oświetlenia dróg 

 

W ramach działających na terenie Gminy Funduszy Sołeckich 

dokonano poprawy oświetlenia dróg.  

W ramach remontów cząstkowych oraz przeprowadzonych 

inwestycji drogowych uległo poprawie oznakowanie dróg.  

Do najważniejszych inwestycji drogowych w 2019 r. zaliczyć 

należy: 

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej w 

Wilkowicach, 

- Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Bystrej – Etap II, 

- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Olchowej w Mesznej. 

5 Organizowanie 

szkoleń, treningów i 

ćwiczeń dla 

jednostek 

odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo 

publiczne w gminie  

Wszystkie jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

publiczne w Gminie Wilkowice cyklicznie uczestniczą w 

szkoleniach, treningach i ćwiczeniach organizowanych we 

własnym zakresie. 
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6 Zwiększenie stopnia 

ochrony 

przeciwpożarowej, 

przeciwpowodziowej 

oraz przygotowania 

na wypadek innych 

sytuacji 

kryzysowych 

poprzez wdrożenie 

systemu współpracy 

służb  mundurowych 

i samorządu 

W Gminie Wilkowice obowiązuje Plan Zarządzania 

Kryzysowego, który określa podział zadań i system współpracy 

w sytuacjach kryzysowych. 

Plan Zarządzania Kryzysowego jest zatwierdzany przez 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-

Białej oraz Komendanta Miejskiego Policji. Plan Zarządzania 

Kryzysowego jest na bieżąco aktualizowany.  

W maju 2019 r. z powodu obfitych opadów deszczu Gmina 

musiała zmierzyć się z sytuacją kryzysową dot. 

niekontrolowanego napełnienia zbiornika retencyjnego w 

Wilkowicach, którym zarządza Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie. 

Z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną wdrożono procedury 

wynikające z Planów Zarządzania Kryzysowego oraz „Plan 

ewakuacji ludzi i mienia na wypadek zagrożenia katastrofą 

obiektu hydrotechnicznego zbiornika wodnego WILKÓWKA”. 

W spotkaniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

uczestniczyli zarówno przedstawiciele samorządu gminnego, jak 

i powiatowego (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) 

oraz służby mundurowe – straż pożarna, policja oraz straż 

gminna.  

 

2.1 Wysoka jakość usług komunalnych, edukacyjnych i społecznych 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Budowa zbiorników 

retencyjnych i 

budowa wraz z  

rozbudową sieci 

wodociągowej oraz 

jej modernizacja 

Sieć wodociągową na terenie Gminy udostępniają 3 lokalne 

spółki wodociągowe oraz Aqua S.A., które sukcesywnie 

rozbudowują i modernizują sieć.  

 

W roku 2019 nie podejmowano prac związanych z budową 

zbiorników retencyjnych.  

2 Budowa kanalizacji 

na obszarach nie 

posiadających sieci 

kanalizacyjnej oraz 

Gmina Wilkowice w sierpniu 2016 r. podpisała umowę o 

dofinansowanie realizacji projektu.  „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych 

obszarach aglomeracji”.  
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modernizacja 

istniejącej sieci 

kanalizacyjnej 

W ramach zaplanowanych w projekcie prac wybudowane 

zostaną nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami do budynków oraz odtworzone zostaną ciągi 

komunikacyjne, w pasie których poprowadzone zostaną 

kolektory.  

Ścieki sanitarne zebrane projektowanymi kanałami 

odprowadzane zostaną do istniejącej sieci sanitarnej 

zlokalizowanej na terenie Gminy Wilkowice, która już jest 

włączona do kolektorów głównych prowadzących ścieki do 

oczyszczalni ścieków „Komorowice” w Bielsku-Białej. 

Budowa sieci kanalizacyjnej został podzielona na III niezależne 

etapy, które w roku 2019 były realizowane równolegle przez 3 

wykonawców, wyłonionych zgodnie z ustawą prawo zamówień 

publicznych.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonano już łącznie 57,3 km sieci 

kanalizacji sanitarnej: 

 I etap – 29,9 km – 89,1% zaawansowania, 

 II etap – 18,4 km – 52,4% zaawansowania, 

 III etap – 9,0 km – 87,9% zaawansowania. 

Łączne zaawansowanie prac budowlanych 72,7%. 

Trwają odbiory częściowe oraz odtworzenia nawierzchni dróg po 

przeprowadzonych robotach.  

Dodatkowo poza realizacją projektu Gmina Wilkowice corocznie 

realizuje dodatkowe działania związane z rozbudową istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej. 

3 Utworzenie Domu 

Kultury 

 

W luty 2015 r. utworzono drugą po GBP samorządową instytucję 

kultury na terenie Gminy Wilkowice – Gminny Ośrodek Kultury 

„Promyk”.  

W 2019 r. GOK zarządzał obiektem przy ul. Fałata 2k w Bystrej 

oraz innymi obiektami przekazanymi w administrowanie: 

 Izbą Regionalną „Stara Stolarnia” 

 Galerią Sztuki Regionalnej 

 Meszniańskim Ośrodkiem Kultury „Nad Borami” 

 Starą Szkołą w Huciskach 

We wszystkich sołectwach odbywały się zajęcia stałe oraz 

dodatkowe np. zajęcia w ramach Akcji Zima i Akcji Lato, 

edukacyjne spotkania z filharmonią, teatrzyki. Odbywały się 

koncerty, projekcje filmów, spotkania w ramach klubów 

tematycznych, wernisaże, itp.  

Największym powodzeniem cieszyły się: 
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- zajęcia stałe oraz kluby i koła: 9175 osób 

- warsztaty: 471 osób 

- spotkania z filharmonią: 1100 osób 

- koncerty: 2222 osoby 

- teatr: 446 osób 

- wystawy: 220 osób 

- wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 931 osób oraz 

seminaria. 

W kanon cyklicznych imprez organizowanych przez GOK 

weszły już: 

- Bystrzański Festiwal Filmowy – uczestniczyło łącznie 440 

osób, 

- Tydzień Tańca – podczas inauguracyjnego pokazu tanecznego 

udział wzięły 289 osoby, 

- kiermasze rękodzieła bożonarodzeniowego i wielkanocnego.  

Przez cały 2019 r. we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i 

zajęciach stałych organizowanych przez GOK uczestniczyło 

łącznie aż 20 937 osób. 

4 Budowa i  

rozbudowa obiektów 

sportowych 

 

W 2019 r. doposażono wielofunkcyjne boisko na terenie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej w piłkochwyt - koszt 

inwestycji: 40.030,81 zł. Na realizację projektu pozyskano 

częściowo środki z konkursu Inicjatywa Sołecka.    

Także z tego samego konkursu sołectwo Wilkowice doposażyło 

ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy tzw. Starej Szkole w 

Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 266. Pojawiły się nowe 

obiekty przeznaczone dla naszych najmłodszych mieszkańców. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 40 tys. zł.  

5 Pozyskanie, 

utworzenie i 

zagospodarowanie 

terenów 

rekreacyjnych  

 

Gmina Wilkowice od początku 2016 r. czyni starania dot. 

pozyskania w formie darowizny Skarbu Państwa na rzecz Gminy 

Wilkowice nieruchomości położonej w Bystrej terenów GOK 

„Promyk” i Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii o łącznej 

powierzchni 1,3040 ha, z przeznaczeniem na cele publiczne. 

Planowane jest utworzenie „Skansenu dziedzictwa kulturowego 

Gminy Wilkowice”.  

6 Podniesienie 

skuteczności 

selektywnej zbiórki 

odpadów 

Gmina Wilkowice prowadziła liczne działania mające na celu 

podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów: 

- artykuły do Gazety „Głos Gminy Wilkowice”  - odnośnie 

sposobu rozliczenia, stawkach opłaty, kompostowaniu – marzec, 
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kwiecień, maj, sierpień, grudzień 2019 r. , 

- akcja społeczna w sołectwie Wilkowice „Sprzątanie Magurki” 

(marzec 2019), zainicjowana przez sołtysa Wilkowic, 

- ulotki dot. zasad segregacji udostępniane wraz z 

harmonogramami odbioru odpadów, 

- informacja przekazywana podczas bezpośrednich spotkań z 

mieszkańcami, 

- kontrole palenisk przeprowadzane przez Straż Gminną – 

własne i zlecone.  

 

Ponadto w jednostkach organizacyjnych prowadzone były akcje 

informacyjne, warsztaty ekologiczne itp. związane z 

podnoszeniem świadomości mieszkańców w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów – zajęcia dla dzieci w wieku 

przedszkolnym „Recykling czyli powrót do natury”, 

przeprowadzone wraz z Fundacją „Pracownia Ekologii Żywej”.  

 

W działania propagujące selektywną zbiórkę odpadów i 

właściwe wykorzystanie paliw opałowych nadal był włączony 

Bystrzański Alarm Smogowy.  

7 Budowa zaplecza 

socjalnego do 

organizowania 

imprez 

W rejonie kompleksu boisk sportowych w 2015 r. zbudowana 

była infrastruktura okołoturystyczna – wiata i parking na 

potrzeby organizacji imprez.  

W roku 2019 teren był wykorzystywany zgodnie z 

zaplanowanym przeznaczeniem m.in. przez kluby sportowe, 

KGW, Koło Emerytów, itp.  

8 Modernizacja i 

rozbudowa obiektów 

gminnych 

W zakresie bieżących potrzeb obiektów gminnych priorytet 

stanowią termomodernizacje istniejących obiektów. 

W 2019 r. zakończono termomodernizację budynku Przedszkola 

Publicznego w Bystrej. Zakres robót obejmował następujące 

działania: 

- budowa kompletnego systemu wentylacji oraz ogrzewania 

powietrznego 

- przebudowę kotłowni 

- montaż kolektorów słonecznych 

- montaż systemu fotowoltaiki z konstrukcją wsporczą 

- przebudowę instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji 

- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania 

- przebudowa instalacji elektrycznej oraz wymiany oświetlenia 

- wykonanie systemu BMS tzn. systemu integrującego wszystkie 

systemy grzewczo-wentylacyjne budynku 
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- wykonanie naprawy dachu. 

W 2019 r. dokonano także przebudowy budynku mieszkalnego 

przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu. W 

zakresie inwestycji znalazła się także termomodernizacja 

budynku (ocieplenie, wymiana źródła ciepła). 

 

Kontynuowana była inwestycja dot. adaptacji pomieszczeń nad 

garażami budynku OSP Wilkowice (rozbudowa, nadbudowa oraz 

przebudowa budynku OSP Wilkowice). 

9 Modernizacja i 

doposażenie w 

sprzęt istniejących 

placówek ochrony 

zdrowia  

 

 Na terenie SGZOZ w styczniu 2019r. dokończono budowę 

wolnostojącego garażu na potrzeby stacjonującej karetki 

Pogotowia Ratunkowego, wykonano instalację elektryczną w 

garażu.  

 Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na potrzeby 

przebudowy parkingu przy budynku SGZOZ w 

Wilkowicach. 

 Na terenie budynku Ośrodka Zdrowia wymieniona została 

część grzejników żeliwnych na stalowe wraz z zaworami 

termostatycznymi, odpowiadających normom zaleceń 

SANEPID-u. 

 Zakupiony został drobny sprzęt medyczny, taki jak – 

ciśnieniomierze, stetoskopy, otoskopy, pulsoksymetry. 

 Do SGZOZ w Wilkowicach został zakupiony nowy 

SERWER T340 DELL. Zostały zmodernizowane 

oprogramowania komputerowe na stacjach roboczych sieci 

informatycznej Ośrodka Zdrowia w Wilkowicach, poprzez 

zakup, instalację i aktualizację systemu WINDOWS 10 Pro. 

Ujednolicono program antywirusowy ESET. 

10 Budowa lokali 

socjalnych 

W roku 2019 nie rozszerzano zasobu lokali komunalnych i 

socjalnych Gminy.  

W ramach istniejących budynków realizowano bieżące naprawy 

konserwacje oraz  usuwano awarie i dokonywano wymaganych 

prawem przeglądów.  

Wyjątek w tym zakresie stanowi budynek przeznaczony na 

potrzeby repatriacji 5-osobowej rodziny z Kazachstanu, który w 

2019 r. został wyremontowany i przygotowany na przyjazd 

repatriantów. 

11 Stałe podnoszenie Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych corocznie 
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kwalifikacji w 

zakresie obsługi 

mieszkańców przez 

pracowników 

Urzędu Gminy i 

jednostek podległych 

 

przechodzą liczne szkolenia specjalistyczne, zarówno 

indywidualne, jak i grupowe.  Dodatkowo są zaangażowani jako 

członkowie śląskich forów: Forum Przewodniczących Rad, 

Forum Sekretarzy, Forum  osób koordynujących współpracę z 

NGO w JST, Forum Prawników. 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana 

Pańki w Katowicach przyznał w 2019 r. Urzędowi Gminy w 

Wilkowicach wyróżnienie "Lider Edukacji Samorządowej 

2018". Wyróżnienie przyznano w uznaniu wysiłku włożonego w 

stałe podnoszenie kompetencji zawodowych przez pracowników 

Urzędu Gminy. 

 

2.3 Zagospodarowanie przestrzeni przyjaznej dla osób starszych i niepełnosprawnych 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Stworzenie 

warunków  

komunikacji dla 

osób 

niepełnosprawnych 

 

W 2019 r. zadania związane z komunikacją publiczną na terenie 

Gminy Wilkowice realizował PKS w Bielsku-Białej, którego 

flota spełnia aktualnie obowiązujące wymagania dot. przewozów 

pasażerskich (m.in. podwozie ułatwiające wsiadanie osobom 

niepełnosprawnym, wydzielone miejsca dla wózków i osób 

niepełnosprawnych). Należy podkreślić, iż Gmina Wilkowice po 

przeprowadzeniu analizy ruchu i zapotrzebowania mieszkańców 

od lipca 2017 r. zmieniła trasę przejazdu PKS na trasie do 

Wilkowic. Podobnie jak w roku poprzednim, tak w 2019 r., 

transport był wykonywany przez centralną część gminy, tak aby 

zapewnić dogodne połączenie mieszkańcom Hucisk i Wilkowic 

Górnych do obiektów użyteczności publicznej – Samodzielnego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, czy obiektów Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

2 Realizowanie 

inwestycji z 

uwzględnieniem 

warunków 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

W procesie przygotowania inwestycji – na etapie zamówień 

publicznych – Gmina Wilkowice dopuszcza możliwość 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez Wykonawcę przy 

realizacji inwestycji.  
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2.4 Dbałość o porządek, estetykę, ład przestrzenny i architektoniczny z zachowaniem 

piękna krajobrazu 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Utrzymywanie 

czystości rzek i 

zagospodarowanie 

ich nadbrzeży 

 

W grudniu 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu: 

„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w 

Bystrej”. Projekt obejmować będzie m.in.  

- przeniesienie zabytkowego budynku i utworzenie Centrum 

Edukacji Ekologicznej (wraz z wyposażeniem - gabloty, piec, 

multimedia), 

- stworzenie bazy ekologicznej,  

- wytyczenie ścieżki edukacyjnej,  

- likwidację roślin inwazyjnych, 

- budowę kładki na rzece, 

- kampanię ekologiczną,  

- utworzenie użytku ekologicznego.  

Projekt ma charakter projektu kluczowego i będzie realizowany 

w latach 2020-2021. 

2 Opracowanie, 

wdrożenie i 

aktualizowanie 

regulaminu 

utrzymania czystości 

i porządku 

 w gminie 

Przez większą część 2019 r. obowiązywał Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice, przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr XL/323/2017 z dnia 27 

września 2017 r. Dnia 27 listopada 2019 r. Rada podjęła uchwałę 

nr XIII/114/2019 przyjmującą nowy Regulamin. Uchwała została 

uchylona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego w 

roku bieżącym.  

3 Realizowanie 

prywatnych 

inwestycji z 

zachowaniem ładu 

przestrzennego i 

architektonicznego i 

jedynych w swoim 

rodzaju zalet 

krajobrazowych 

Realizacja prywatnych inwestycji w 2019 r. przebiegała zgodnie 

z przyjętymi założeniami określonymi Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Wilkowice oraz poszczególnymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice lub 

indywidualnie wydawanymi przez Wójta Gminy decyzjami o 

Warunkach Zabudowy. 

 

2.5 Rozbudowa infrastruktury i usług informatycznych i telekomunikacyjnych 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 
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Lp. Zadania Wykonanie 

1 Zwiększenie ilości 

nowoczesnych i 

trwałych punktów 

telefonicznych 

 

W 2019 r. swoją ofertę dla mieszkańców Gminy Wilkowice 

zarówno w zakresie telefonii stacjonarnej (łącza radiowe, gsm), 

jak i komórkowej, rozszerzało sukcesywnie kilku operatorów 

komercyjnych. Rok 2019 był kolejnym rokiem silnego rozwoju 

linii światłowodowych, również rozwijanych ma terenie Gminy 

przez operatorów komercyjnych. 

2 Modernizacja i 

rozbudowa sieci 

informatycznej w 

Urzędzie Gminy i 

jednostkach 

podległych 

Po do przeprowadzonej w 2018 r. modernizacji istniejącej sieci 

informatycznej poprzez połączenie światłowodem następujących 

lokalizacji: 

- Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 25, 

- Urząd Gminy – Referat Służb Technicznych, ul. Swojska 3, 

- Urząd Gminy – Straż Gminna, ul. Parkowa 10, 

- OSP Wilkowice, ul. Strażacka 3, 

- GOSIR Wilkowice, ul. Szkolna 8a,  

dołączył w roku 2019 GOK „Promyk”. 

3 Stałe podnoszenie 

kwalifikacji 

informatycznych 

przez urzędników 

gminnych i 

pracowników innych 

instytucji 

publicznych 

We wszystkich jednostkach na bieżąco podnoszone są 

kwalifikacje pracowników, w tym w zakresie kwalifikacji 

informatycznych (szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, 

szkolenia stanowiskowe). 

 

4 Wykorzystanie usług 

on-line przez 

istniejące na terenie 

gminy podmioty 

realizujące zadania 

publiczne i firmy 

 

Przez cały 2019 r. Gmina Wilkowice korzystała z usług online w 

realizacji zadań własnych i zleconych. Przykładowym 

narzędziem jest Elektroniczny Obieg Dokumentów FINN 8 SQL, 

za pośrednictwem którego Urząd Gminy prowadzi bieżącą 

obsługę dokumentacji prowadzonych spraw oraz nietworzącej 

akt sprawy, a także prowadzi obsługę korespondencji papierowej 

i elektronicznej (integracja z platformami e-puap i SEKAP).   

 

2.6 Funkcjonalny układ komunikacyjny 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Udrożnienie W 2019 r. podtrzymano istniejącą sieć transportową zarówno 
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komunikacji między 

miastem Bielsko-

Biała, a Gminą 

Wilkowice 

 

realizowaną przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, jak i 

przez MZK w Bielsku-Białej.  

Dodatkowo uruchomiony został transport na żądanie w ramach 

projektu „MAMBA” realizowanego przez Powiat Bielski. 

Transport ten funkcjonował na trasie w kierunku Wilkowice 

Granica – Mikuszowice Stalownik – Wilkowice Granica w 

okresie od września 2019 r. do marca 2020 r.  

2 Budowa parkingów 

 

W ramach inwestycji dot. zagospodarowania terenu wokół 

budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach stworzono 17 

miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych).  

3 Modernizacja i 

budowa mostów 

oraz kładek   

 

W 2019 r. trwały prace projektowe związane z budową mostu, 

która pozwoli na połączenie dwóch części sołectwa Bystra 

(Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka 

Wypoczynkowego  „Magnus”.  

 

Cel 3 - Stworzenie korzystnych warunków  dla rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia 

nowych miejsc pracy 

 

3.1 Zdynamizowanie lokalnych inwestycji gospodarczych, mieszkaniowych i sportowych, 

z uwzględnieniem  zagospodarowania terenu położonego w południowej części gminy 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Uzbrojenie terenów 

na obszarach 

inwestycyjnych – 

teren przemysłowy 

część południowa 

gminy, wzdłuż 

projektowanej drogi 

ekspresowej 

 

Zadanie zrealizowane w latach poprzednich. Pozwoliło na 

ulokowanie się na terenie Gminy Wilkowice w rejonie Strefy 

Aktywności Gospodarczej  kilkunastu firm, m.in. 

Dziś na terenach przemysłowo-usługowych zlokalizowane są 

takie firmy jak m.in.: 

- KERA-CERAMIKA s.c. - producent ceramiki i kamionki 

stołowej. 

- LENKO S.A. - producent różnorodnych tkanin i opakowań, 

członek Grupy MARMA. 

- POL-LAB Sp. Z o.o. Sp. k. - producent sprzętu laboratoryjnego 

oraz mebli laboratoryjnych. 

- BULTEN Polska S.A. - jeden z największych w Europie 

producentów wyrobów śrubowych dla przemysłu 

motoryzacyjnego. 

- F.U. EURO-WIND - zajmuje się montażem, serwisowaniem 
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oraz naprawą wind hydraulicznych, remontami kontenerów, burt, 

naczep, plandek.  

- EKO-WTÓR – firma zajmuje się hurtowym i detalicznym 

zbieraniem, sortowaniem i belowaniem szerokiego asortymentu 

surowców wtórnych oraz ich recyklingiem. 

- ADAMUS Sp. j. – firma zajmuje się plastyczną obróbką stali 

(metalforminigiem). 

- Sil-Trade - prowadzi działalność handlową zarówno w kraju, 

jak i w transakcjach międzynarodowych w zakresie 

specjalistycznych wyrobów metalurgicznych. 

- Prosperpro Sp. z o.o. – spółka to jeden z liderów wśród 

producentów, nie tylko w Polsce, ale także w Europie szerokiej 

gamy artykułów z branży tworzyw sztucznych do domu i 

ogrodu. 

 - Mika Sp. z o.o. – producent nakrętek plastikowych. 

- ASK Poland Sp. z o.o. - firma z branży automotive, specjalizuje 

się w produkcji elektroniki, dostarczając wysokiej jakości 

systemy audio (głośniki, subwoofery i wzmacniacze audio) oraz 

systemy antenowe do samochodów. 

2 Opracowanie 

dokumentów 

planistycznych 

niezbędnych do 

prowadzenia 

efektywnej 

gospodarki 

przestrzennej 

Aktualnie obowiązujące dokumenty planistyczne zostały opisane 

w części „Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilkowice” 

niniejszego Rozdziału Raportu o stanie Gminy Wilkowice. 

3 Prowadzenie 

proinwestycyjnej 

polityki podatkowej 

Na rok 2019 obowiązywały stawki roczne podatku od 

nieruchomości od budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, które od 2017 r. nie 

uległy zmianie. 

4 Budowa oraz 

modernizacja dróg 

dojazdowych do 

stref inwestycyjnych 

 

W latach poprzednich zrealizowana została inwestycja pn. 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Rolniczej i Eugeniusza 

Kwiatkowskiego, z nakładami o łącznej wartości 6,3 mln zł. 

Inwestycja objęła m.in.: 

 przebudowę drogi gminnej – ul. Rolniczej wraz z ul. 

Kwiatkowskiego, 

 przebudowę przejazdu kolejowego, 

 budowę sieci kanalizacji deszczowej, 
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 budowę chodników, 

 budowę ciągów pieszo-rowerowych, 

 przebudowę już istniejących oraz budowę nowych punktów 

oświetlenia. 

 

3.2 Zwiększenie efektywności systemu  informacji i promocji gospodarczej 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

 Rozbudowa części 

gospodarczej 

gminnego portalu 

informacyjnego, 

zamieszczanie ofert 

pracy 

 

Od 2015 r. obowiązuje porozumienie o współpracy przy 

uruchomieniu oprogramowania „Kioski z Pracą” na 

infokioskach/stanowiskach komputerowych funkcjonujących na 

terenie Gminy Wilkowice. Dzięki zawarciu porozumienia 

mieszkańcy mają większą szansę na aktywizację zawodową. 

Aktualnie mogą skorzystać z 2 infokiosków – w Urzędzie Gminy 

oraz zlokalizowanego obok Gminnego Ośrodka Kultury 

„Promyk”. 

 Utworzenie 

informatora 

gospodarczego  

Aktualnie rolę informatora gospodarczego odgrywa strona 

internetowa Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl oraz 

miesięcznik „Głos Gminy Wilkowice”. W obu mediach 

prezentowane są najistotniejsze informacje gospodarcze 

dotyczące Gminy Wilkowice. Dodatkowo od 2015 rozwija się 

profil Gminy Wilkowice na portalu społecznościowym 

facebook.com, na którym m.in. prezentowane są aktualne 

informacje gospodarcze. 

 Przygotowanie i 

prezentacja oferty 

dla potencjalnych 

inwestorów 

W ramach obsługi inwestorów na terenie Gminy Wilkowice 

każdorazowo tworzone były doraźne zespoły doradcze. Skład 

zespołu pozwalał udzielić inwestorowi pełnej informacji na 

temat planowanego zaangażowania kapitału na terenie Gminy.  

 

3.3 Rozwinięcie gospodarczej współpracy przygranicznej 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

 Realizacja 

wspólnych 

Gmina Wilkowice współpracuje z zagranicznymi gminami 

partnerskimi w miarę potrzeb wynikających z obu stron 

http://www.wilkowice.pl/
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przedsięwzięć 

gospodarczych i 

społecznych w 

ramach współpracy 

transgranicznej 

współpracy. W 2019 r. nie realizowano wspólnych 

przedsięwzięć. 

 Organizowanie 

wizyt studyjnych, 

staży i praktyk w 

gminach 

partnerskich 

 

W kwietniu 2019 r. odwiedziny złożyli przedstawiciele 

węgierskiej gminy Galgaheviz – Wójt Gminy András Vanó z 

delegacją. 

W czerwcu 2019 r. delegacja Gminy Wilkowice z 

Przewodniczącym Rady na czele, uczestniczyła na zaproszenie 

słowackiej Gminy Likavka w Dziecięcym Festiwalu 

Folklorystycznym. 

W lipcu 2019 r. na terenie Gminy Wilkowice gościła kolonia 

dzieci i młodzieży z Gminy Lubiewo.  

We wrześniu 2019 gościliśmy Wójta Gminy Likavka -  Mariana 

Javorka wraz z delegacją. Delegacja uczestniczyła w Gminnym 

Święcie Plonów w Mesznej.  

 

3.4 Wsparcie instytucjonalne rozwoju gospodarczego w sektorach turystyka i usługi 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Utworzenie 

Gminnego Centrum 

Sportu i Turystyki  

W 2008 r powstała w Gminie Wilkowice jednostka wspierająca 

rozwój sportu, turystyki i rekreacji, czyli Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji. Pod GOSIR podlegały w 2019 r. liczne 

obiekty sportowe: 

- hala sportowa, 

- siłownia, 

- ścianka wspinaczkowa, 

- boisko sportowe przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, 

- kompleks boisk sportowych ORLIK o nawierzchni syntetycznej 

przy ul. Samotnej w Wilkowicach, 

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej przy ul. Cymsa 

w Bystrej, 

- kompleks boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach, 

- siłownia zewnętrzna przy ul. Samotnej w Wilkowicach, 

- kompleks skoczni narciarskich HS19 i HS31 przy ul. Ochota w 

Bystrej, 
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- trasy do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych 

Magurki Wilkowickiej,  

- stadion lekkoatletyczny. 

 

3.5 Utworzenie systemu wsparcia do inwestowania, prowadzenia działalności 

gospodarczej, tworzenia nowych miejsc pracy 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

 Promocja i reklama 

przedsiębiorców 

Gmina Wilkowice promuje przedsiębiorców ze swojego terenu 

głównie poprzez dostępne media (strona internetowa Gminy, 

miesięcznik „Głos Gminy Wilkowice”, profil społecznościowy 

na portalu Facebook).  

Ponadto Gmina zachęca przedsiębiorców do włączania się w 

proces wsparcia działalności organizacji społecznych 

działających na terenie Gminy, realizujących całe spektrum 

działań kulturalnych i sportowych. 

Corocznie Gmina Wilkowice nominuje wyróżniających się 

przedsiębiorców do rozmaitych konkursów. W roku 2019 

nominowała  w konkursie organizowanym przez stowarzyszenie 

Koalicja Marek Ziem Górskich w kategorii „Duży 

Przedsiębiorca Ziem Górskich” firmę EKO-WTÓR, a w 

kategorii „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich” firmę Kera 

Ceramika s.c. 

 Działania 

wspomagające 

unowocześnienie 

rolnictwa 

 

Gmina Wilkowice współpracowała w 2019 r. ze Śląskim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – oddział 

Ośrodka w Bielsku-Białej. Udostępniane były nieodpłatnie 

miejsca na organizację punktu konsultacyjnego dla rolników, 

ubiegających się o dopłaty bezpośrednie. 

 

Cel 4 - Kształtowanie przestrzeni turystycznej  z poszanowaniem zasobów dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego oraz opracowanie i wdrożenie kompleksowej oferty 

turystycznej  

 

4.1. Opracowanie i wdrożenie nowych produktów turystycznych 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 
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Lp. Zadania Wykonanie 

1 Opracowanie i 

wdrożenie produktu 

„Gmina Wilkowice 

– dziecięce i 

młodzieżowe 

centrum narciarstwa 

klasycznego” 

Narciarstwo klasyczne jest popularyzowane w głównej przez 

klub LKS Klimczok-Bystra oraz nauczycieli wychowania 

fizycznego w szkołach podstawowych.  

Do sztandarowych imprez sportowych zaliczyć należy Puchar 

Magurki w biegach narciarskich „Śladami Arcyksiężnej Marii 

Teresy Habsburg”. Puchar Magurki jest organizowany przez 

Gminę Wilkowice oraz GOSIR we współpracy z Miastem 

Bielsko-Biała, Miastem Żywiec, Starostwem Powiatowym w 

Bielsku-Białej, Starostwem Powiatowym w Żywcu, Gminą 

Czernichów, Gminą Łodygowice, Ochotniczymi Strażami 

Pożarnymi z Gminy Wilkowice oraz Polskim Związkiem 

Narciarskim.  

2 

 

Opracowanie i 

wdrożenie produktu 

„Artystyczne plenery 

– śladami Fałata” 

W 2019 r. w GOK „Promyk” zaprezentowana została wystawa 

malarstwa „Lekcja z Fałatem” z okazji 90-tej rocznicy śmierci 

Artysty we współpracy z Pracownią Sztuk Pięknych ze Złotych 

Łanów w Bielsku-Białej. 

W  dniach 16-18 lipca 2019 r. GOK „Promyk” zorganizował 

plener akwarelowy pod okiem znakomitego akwarelisty 

Antoniego Liszki, zakończony wernisażem prac członków 

pleneru i prac Pana Antoniego Liszki. 

Na terenie Gminy w oddziale Muzeum Historycznego w 

Bielsku-Białej odbył się piknik urodzinowy Fałata, podczas 

którego możliwe było zwiedzanie zarówno stałej ekspozycji 

muzealnej, jak i towarzyszącej wystawy akwareli. 

Towarzystwo Przyjaciół Bystrej zorganizowało wieczorek z 

okazji  90-tej rocznicy śmierci J. Fałata. 

 

4.2. Stworzenie efektywnego systemu marketingu turystycznego 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Opracowanie W ramach współpracy pomiędzy Gminą Wilkowice a 
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kalendarza imprez 

kulturalnych i 

sportowych  

organizacjami działającymi na jej terenie corocznie 

opracowywane są kalendarze: 

- imprez kulturalnych, 

- imprez sportowych. 

Kalendarze są udostępniane na stronie internetowej Gminy 

Wilkowice. Dodatkowo Kalendarz imprez kulturalnych 

comiesięcznie publikowany na łamach „Głosu Gminy 

Wilkowice”. Podmiotem odpowiadającym za aktualizację 

kalendarza jest Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”.  

2 Opracowanie i 

prowadzenie 

medialnej kampanii 

promocyjnej 

Najszersze działania promocyjne w 2019 r. realizowane były 

poprzez: 

- stronę internetową Gminy Wilkowice,  

- miesięcznik wydawany bezpłatnie „Głos Gminy Wilkowice” 

- profile społecznościowe Gminy oraz poszczególnych jednostek 

na portalu Facebook 

- aplikację „Blisko” oraz Samorządowy Informator SMS.  

Na bieżąco corocznie Gmina przygotowuje gadżety promocyjne, 

np. długopisy, koszulki, latarki, kubki. Materiały promocyjne są 

dystrybuowane podczas imprez sportowych i kulturalnych, 

konkursów i wizyt studyjnych. Dodatkowo w miarę możliwości 

Gmina Wilkowice wystawia własne stoisko promocyjne na 

imprezach plenerowych.  

Podczas imprez realizowanych przez organizacje działające na 

terenie Gminy, niejednokrotnie Gmina bądź Wójt obejmował 

honorowy patronat.  

 

W 2019 r. Gmina nadal prowadziła prace dot. przebudowy strony 

internetowej, tak aby dostosować ją do zmieniających się 

wymogów technicznych oraz dostosować do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

W roku 2019 r. Wójt ogłosił konkurs na nowe logo Gminy 

Wilkowice.  

3 Rozbudowanie 

promocji lokalnych 

produktów i atrakcji 

turystycznych  

 

Podobnie jak w roku poprzednim, tak i w 2019 r. poza obiektami 

ogólnodostępnymi dla turystów i mieszkańców, Gmina 

Wilkowice udostępniała do zwiedzania Galerię Sztuki 

Regionalnej wraz z Izbą Regionalną „Stara Stolarnia”, obie 

działające przy Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”. 

Dodatkową atrakcją turystyczną była nadal odlana z brązu figura 
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Juliana Fałata, umiejscowiona na specjalnej ławce obok 

Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”.  

W ramach działalności GOK corocznie w lipcu organizowany 

jest Bystrzański Festiwal Filmowy, który z roku na rok cieszy się 

coraz większą popularnością.  

 

4.3. Rozwój turystyki rodzinnej i zdrowotnej 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Przygotowanie tras 

do uprawiania 

narciarstwa 

klasycznego 

W 2011 r oddano do użytkowania trasy do narciarstwa 

biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej. 

Inwestycja kosztowała 1.734.316,00 zł łącznie. Wraz z 

rozpoczęciem sezonu zimowego trasy są corocznie na bieżąco 

przygotowywane na potrzeby mieszkańców, turystów oraz 

przede wszystkim sportowców korzystających z tras.  

 

Projekt „Trasy do narciarstwa biegowego w partiach 

szczytowych Magurki   Wilkowickiej” w konkursie „Polska 

Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanym 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, został uznany 

najlepszym projektem współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w 2012 r. w kategorii „Turystyka aktywna”. 

2 Budowa obiektów 

sportowych:  

naturalnego toru 

saneczkowego, 

kompleksu skoczni 

narciarskich, 

utworzenie 

lodowiska 

naturalnego i inne 

 

Wśród obiektów sportowych wskazanych w Strategii wskazać 

należy wszystkie obiekty aktualnie podlegające pod GOSIR, 

który działalność rozpoczął w 2008 r. Są wśród nich: 

- obiekt GOSIR wraz z halą sportową, siłownią, ścianką 

wspinaczkową oraz zlokalizowanym obok stadionem 

lekkoatletycznym, 

- boisko sportowe przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, 

- kompleks boisk sportowych ORLIK o nawierzchni syntetycznej 

przy ul. Samotnej w Wilkowicach, 

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej przy ul. Cymsa 

w Bystrej, 

- kompleks boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach 

- siłownia zewnętrzna przy ul. Samotnej w Wilkowicach, 

- kompleks skoczni narciarskich HS19 i HS31 przy ul. Ochota w 
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Bystrej, 

- trasy do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych 

Magurki Wilkowickiej, 

- stadion lekkoatletyczny.  

Dodatkowo na terenie Gminy funkcjonowało w 2019 r. boisko 

hybrydowe o nawierzchni naturalnej i syntetycznej – inwestycja 

została zrealizowana w rok 2018 przez Gminny Ludowy Klub 

Sportowy Wilkowice.  

3 Tworzenie salonów 

odnowy biologicznej 

 

Na terenie Gminy Wilkowice istnieją komercyjne podmioty 

oferujące usługi wellness i spa. Obok pojedynczych gabinetów 

kosmetycznych na terenie Gminy Wilkowice funkcjonuje 

kompleks Magnus Resort, w którego zasobach znajdują się 

między innymi: 4-gwiazdkowy hotel, siłownia, basen z biczami 

wodnymi oraz przeciwfalą oraz część wypoczynkowa z leżakami 

i widokiem na góry. 

4 Organizowanie 

pobytów 

zdrowotnych dla 

dzieci i dorosłych 

 

Wspomniany kompleks dysponuje zapleczem odpowiednim do 

organizacji pobytów dla dzieci i dorosłych. Hotel dysponuje 77 

pokojami różnej kategorii oraz 11 domkami rekreacyjnymi. W 

części hotelowej znajdują się również 4 sale konferencyjne, 

restauracja, bar-cukiernia oraz sala zabaw dla dzieci. 

Obiekt należy do sieci Golden Tulip. 

 

4.4. Systematyczne wzbogacanie i wdrażanie ofert zagospodarowania czasu wolnego 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

 Organizowanie 

spotkań literackich, 

poetyckich, 

koncertów 

muzycznych, 

półkolonii i kolonii 

dla dzieci, spotkań 

ze znanymi 

postaciami świata 

politycznego 

artystycznego 

naukowego i 

Zadanie realizowane jest przez obie samorządowe instytucje 

kultury działające na ternie Gminy. 

Odbywają się zarówno spotkania literackie i poetyckie w 

Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach, wystawy (GBP i 

GOK), koncerty (GOK), spotkania z ciekawymi osobami (GBP i 

GOK).  

W GOK odbywają się także spotkania w ramach klubów 

tematycznych – np. Dyskusyjny Klub Filmowy, Klub 

Podróżnika, Klub Melomana. Także odbywający się corocznie 

Bystrzański Festiwal Filmowy jest okazją do spotkań z 

ciekawymi osobistościami – np. reżyserami, aktorami, 

dziennikarzami.  
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sportowego. Ponadto realizowane są zajęcia stałe oraz wakacyjne lub 

odbywające się w okresie ferii zimowych, których zakres jest 

znacząco rozszerzony w stosunku do zajęć stałych.  

 

W czerwcu 2019 r. GBP wydała pierwszy numer minimagazynu 

SKRAWKI (1/2019).  

W pierwszym numerze SKRAWKÓW przeczytać można było 

wybrane formy literackie Doroty Dziemińskiej, która na co dzień 

publikuje na profilu FB pt. "Niebanalna Ewa Codzienna". Tłem 

do Jej twórczości są fotografie obrazów Jacka Kowalcze (górala 

z "Chaty na Groniu"). Pierwszy nakład SKRAWKÓW wynosił 

50 sztuk, kolejny dodruk objął 150 sztuk. Planowana jest 

kontynuacja wydawnictwa w roku 2020.  

 Utworzenie ścieżek 

dydaktyczno-

edukacyjnych 

 

Na terenie Gminy Wilkowice funkcjonowały w 2019 r. ścieżki: 

 Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim – 

rozpoczynająca się od skrzyżowania ulic Do Lasku i  

Relaksowej, a  kończąca na południowo-wschodnim skraju 

lasu przy ulicy Do Boru. Całkowita długość ścieżki wynosi 

około 1 kilometr. Czas niezbędny do jej przejścia i  

zapoznania się z  jej walorami to około 2–3 godziny. Wzdłuż 

przyrodniczej ścieżki dydaktycznej wyznaczono 10 

przystanków. 

 Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Gminnym Parku w 

Wilkowicach – rozpoczynająca się od wejścia od strony ul. 

Parkowej, przy budynku Urzędu Gminy. Czas niezbędny do 

zapoznania się z opisanymi poniżej obiektami 

zlokalizowanymi wzdłuż ścieżki dydaktycznej wynosi około 

3 godzin. Wzdłuż ścieżki wyznaczono 25 przystanków. 

 Organizowanie dla 

mieszkańców 

Wilkowic 

wyjazdowych 

wycieczek 

krajoznawczych 

Mieszkańcy Gminy mogą uczestniczyć w wycieczkach 

organizowanych zarówno po terenie Gminy (w ramach GOK 

wycieczki piesza „Przewodnik czeka” lub plenery fotograficzne 

dla uczestników warsztatów fotograficznych), jak i wycieczkach 

wyjazdowych (w ramach GOK plenery fotograficzne oraz 

wycieczki organizowane dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, Koła Emerytów i Rencistów, itp.).  

 Organizowanie 

biesiad góralskich 

 

Podtrzymaniem pamięci o góralszczyźnie na terenie Gminy 

Wilkowice od 2016 r. zajmuje się utworzony wtedy lokalny 

oddział Związku Podhalan – Oddziału Górali Żywieckich w 

Wilkowicach.  
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W ramach działalności organizacji przeprowadzane były tzw. 

posiady góralskie, z prelekcjami, występami i degustacjami 

tradycyjnych potraw kulinarnych.   

 Poszukiwanie i 

wdrażanie nowych 

propozycji 

zagospodarowania 

czasu wolnego 

Propozycje zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców 

Gminy (zarówno jako zajęcia cykliczne, jak i wydarzenia 

jednorazowe) są przedstawiane i modyfikowane w zależności od 

zainteresowań i zapotrzebowania osób korzystających z oferty 

jednostek Gminy Wilkowice. Na dzień dzisiejszy ofertę 

zagospodarowania czasu udostępnia Gminny Ośrodek Kultury 

„Promyk”, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, kluby sportowe i 

organizacje społeczne działające na terenie Gminy, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku.  

 

4.5. Poprawa jakości usług turystycznych i okołoturystycznych 

Cel realizowany był poprzez następujące zadania: 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1 Modernizacja i 

rozbudowa 

istniejącej bazy 

noclegowej 

Na terenie Gminy Wilkowice istnieje kilka komercyjnych 

obiektów dysponujących nowoczesną na dzień dzisiejszy bazą 

noclegową, np.: 

 - kompleks Magnus Resort, w tym hotel z sieci Golden Tulip,  

- Apartamenty Bystra – przy Centrum Pulmonologii i 

Torakochirurgii w Bystrej, 

- Zajazd Regionalny „Chata na Groniu”.  

Obok ww. funkcjonuje komercyjny wynajem pokoi i 

apartamentów.  

W obrębie obiektów będących własnością Gminy Wilkowice 

funkcjonowały miejsca noclegowe w OSP Bystra.   

2 Utrzymanie i 

tworzenie nowych 

gospodarstw 

agroturystycznych 

Na terenie Gminy funkcjonuje z powodzeniem – Agroturystyka 

SPA „Łaciakówka”, mająca jednocześnie charakter centrum 

odnowy biologicznej.  

3 Poszerzenie bazy 

gastronomicznej ze 

szczególnym 

nastawieniem na 

kuchnię regionalną 

Baza gastronomiczna Gminy Wilkowice uległa znaczącemu 

poszerzeniu w ostatnich latach. W 2019 r. kuchnię regionalną 

serwowały m.in.: Zajazd „Pod Źródłem”,  Restauracja „Pod 

Kuźnią”, Zajazd „SUM”, Zajazd Regionalny „Chata na Groniu”.  
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilkowice na 

lata 2016-2022 
 

Aktualnie obowiązująca Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Wilkowice na lata  2016-2022 przyjęta została uchwałą Nr XVII/147/2016 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 27 stycznia 2016 r. Strategia została sporządzona w celu opracowania i 

wdrożenia programów pomocy społecznej, profilaktyki i działań zmierzających do 

rozwiązywania problemów.  Celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

Strategia określa również misję i wyznacza strategiczne cele oraz działania, których 

wdrożenie powinno skutkować rozwiązaniem wielu problemów społecznych.  

Zgodnie z niniejszą Strategią do najczęściej pojawiających się problemów i zjawisk 

społecznych pojawiających się na terenie Gminy Wilkowice wyróżniono bezrobocie, 

alkoholizm, problemy opiekuńczo-wychowawcze, niedostateczną dbałość o ochronę 

środowiska, niedostateczną jakość świadczonych usług przez placówki służby zdrowia, 

ubóstwo, a także samotne wychowywanie dzieci.  

W niniejszej Strategii wskazano cel główny, jakim jest poprawa jakości i warunków życia 

mieszkańców Gminy Wilkowice. 

Cele Strategiczne: 

1) Promowanie istniejących na terenie Gminy instytucji kultury i sportu, 

2) Sprawny system wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnością, 

3) Aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych oraz promocja zatrudnienia, 

4) Kompleksowe wspieranie rodzin i osób samotnych, 

5) Zwiększenie profilaktyki uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia, 

6) Podnoszenie efektywności systemu przeciwdziałania przemocy. 

W bieżącym roku przeprowadzona została ewaluacja Strategii, czyli proces polegający na 

sprawdzeniu i ocenie, czy dane działania przyniosły oczekiwane rezultaty, co przyczyniło się 

do ich osiągnięcia, a co było barierą.  

 

Realizacja Celów Strategicznych Strategii Rozwiązywanie Problemów Społecznych w 

Gminie Wilkowice w roku 2019: 

 

1) Promowanie istniejących na terenie Gminy instytucji kultury i sportu 

L.p. Działania/zadania Mierniki/wskaźniki 2019 

1 
Działania 

rozpowszechniające 

wśród dzieci i 

młodzieży 

alternatywne formy 

spędzania wolnego 

czasu 

Liczba dzieci 

korzystających z 

zajęć dodatkowych 

984 uczniów zajęcia różne 

80 uczniów zajęcia sportowe 

186 uczniów pomoc psychologiczno -

pedagogiczna 

51 uczniów zajęcia  specjalistyczne 

/rewalidacyjne, logopedyczne, 

korekcyjno-kompensacyjne/ 

 Uczestnicy  zajęć GOK „Promyk”:  
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zajęcia stałe 9175 osób,  

akcja LATO 1267 osób,  

akcja ZIMA 631 osób 

2 

Działania 

zmierzające do 

zaangażowania szkół 

i przedszkoli w 

realizację 

programów 

profilaktycznych 

Liczba placówek 

realizujących 

programy 

profilaktyczne  

5 placówek realizujących 14 

programów profilaktycznych 

Liczba spotkań 

profilaktycznych 

adresowanych do 

dzieci, rodziców, 

kadry pedagogicznej 

176 spotkań dla dzieci 

23 spotkań dla rodziców   

39 spotkań dla kadry 

Liczba porozumień 

międzyinstytucjonal

nych 

23 porozumienia zawarte z:  

Policja, GOPS, Komisja ds. 

rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, GOK „Promyk”, OSP, 

Teatr „Banialuka”, Książnica 

Beskidzka, DPS Bystra, Hospicjum 

Jana Pawła II, PCPR, Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna, 

Centrum Doradczo-Szkoleniowe 

Auxilium, ATH, Powiatowe ognisko 

Pracy Pozaszkolnej ”ART”, Klub 

sportowy „Bystra”, Klub sportowy 

„Alfa”, Klub karate „Mawashi”. Firma 

„Plus”,  PDPS „Feniks” w Skoczowie, 

CKN Librus, Firma Progras, Dostawca 

owoców, warzyw oraz mleka i 

przetworów mlecznych w ramach 

współpracy z Krajowym Ośrodkiem 

Rozwoju Rolnictwa, Stowarzyszenie 

Kick-Boxing Beskid- Dragon 

3 Doskonalenie kadry 

i wzmocnienie 

współpracy z 

instytucjami z terenu 

Gminy 

Liczba szkoleń 

doskonalących  

kadrę, liczba osób i 

ilość szkoleń według 

potrzeb 

31 szkoleń dla 109 osób 
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2) Sprawny system wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnością 

L.p. Działania/zadania Mierniki/wskaźniki 2019 

1 

Działania dążące do 

rozpoznania potrzeb 

Liczba osób, 

środowisk w których 

rozpoznano potrzeby 

35 osób – zasiłek stały 

46 osób – zasiłek okresowy     

12 osób – usługi opiekuńcze  

8 osób – specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

7 osób – Dom Pomocy Społecznej 

115 osób – projekt Powiat bielski – 

Partnerstwo, Aktywacja Integracja, 

Edycja 2” 

2 

Działania 

nakierowane na 

integrację osób 

starszych i z 

niepełnosprawnością 

Liczba działań 

integracyjnych 

adresowanych do 

osób starszych i ich 

otoczenia 

 7 działań, 35 osób 

Liczba placówek 

realizujących 

działania na rzecz 

seniorów 

7 placówek –  Uniwersytet Trzeciego 

Wieku Gminny Ośrodek Kultury 

„Promyk”, Prywatny Dom Seniora, 

DPS Bystra, NPZOZ IŻ-MED, DDOM 

„NESTOR”, Dom Pomocy Społecznej 

Wilkowice, TOMEDIC Usługi 

opiekuńczo-medyczne 

Liczba inicjatyw 

lokalnych na rzecz 

osób starszych  

4 programy – Śląskie Karty Seniora, 

Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta 

Życia, Karta Dużej Rodziny dla osób 

którzy kiedykolwiek mieli na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

3 
Działania dążące do 

utworzenia placówki 

wsparcia dziennego 

Liczba programów 

realizujących 

działania na rzecz 

seniorów 

Brak danych 

4 Działania w 

kierunku likwidacji 

barier 

architektonicznych 

w miejscach 

użyteczności 

publicznej 

Liczba akcji 

promocyjno-

informacyjnych 

Brak danych 
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3) Aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych oraz promocja zatrudnienia 

L.p. Działania/zadania Mierniki/wskaźniki 2019 

1 Działania 

zmierzające do 

pozyskania środków 

unijnych na 

realizacje projektów 

w ramach środków 

EFS 

Liczba projektów 

adresowanych do 

środowisk osób 

bezrobotnych i 

zagrożonych utratą 

pracy , szczególnie 

III profil 

4 projekty – „Powiat bielski 

Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. 

Edycja 2”, Teatr Grodzki, OHP, PUP. 

2 

Wspieranie i 

motywowanie osób 

bezrobotnych w 

dążeniu do podjęcia 

zatrudnienia 

Liczba osób 

bezrobotnych 
135 osób w tym 76  kobiet 

Liczba osób 

podejmujących na 

terenie Gminy prace 

społecznie użyteczne 

7 osób prace społecznie użyteczne 

3 osoby roboty publiczne 

Liczba środków 

przeznaczonych na 

wsparcie  

17.600,44 zł roboty publiczne 

6.110,14 zł prace społecznie użyteczne 

3 

Działania  w 

kierunku 

promowania 

lokalnego rynku 

pracy 

Liczba porozumień 

stażowych 

zawartych z 

lokalnymi 

pracodawcami 

1 porozumienie stażowe 

Liczba porozumień z 

partnerami 

społecznymi, 

instytucjami rynku 

pracy, pomocy i 

integracji społecznej 

i NGO 

1 porozumienie - Centrum Integracji 

Społecznej w Bielsku-Białej Fundacja 

Teatru Grodzkiego. 

 

4) Kompleksowe wspieranie rodzin i osób samotnych 

L.p. Działania/zadania Mierniki/wskaźniki 2019 

1 

Monitorowanie 

potrzeb w zakresie 

zasobów pomocy 

społecznej w Gminie 

Wilkowice 

Liczba osób 

korzystających z 

pomocy społecznej 

163 osób tj. 96 rodzin 
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5) Zwiększenie profilaktyki uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia 

L.p. Działania/zadania Mierniki/wskaźniki 2019 

1. 

Działania 

zwiększające kontrolę 

nad sprzedażą alkoholi 

i nielegalnym 

dostępem do 

substancji 

psychoaktywnych 

Liczba działań 

promocyjnych 

adresowanych do 

różnych grup 

Kontrole punktów sprzedaży w zakresie 

zasad i warunków korzystania z 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Szkolenie sprzedawców. 

2. 

Działania promujące 

programy 

profilaktyczne w 

placówkach 

oświatowych 

Liczba działań 

profilaktycznych 

organizowanych w 

placówkach 

edukacyjnych i 

kulturalnych 

14 programów profilaktycznych m.in. 

„Fonoholizm”, Program 

Przeciwdziałania przyjmowaniu 

substancji uzależniających 

„UNPAGGED”, „Zdrowo jem, więcej 

wiem”, „ Nie panikuj.ORG”, „Zdrowy i 

świadomy styl życia”, „Wirtualne życie 

– realne problemy”, „ Na zdrowie”, 

„Hazard? – nie dziękuję”, „Pierwsza 

2 

Budowanie 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi 

Liczba porozumień 

na rzecz 

przeciwdziałania 

wykluczeniu 

społecznemu 

zawartych z 

partnerami 

społecznymi z 

gminy i powiatu 

7 porozumień – Noclegownia w 

Czechowicach -Dziedzicach, Fundacja 

Teatru Grodzkiego, Projekt – Powiat 

Bielski, Partnerstwo,  Aktywizacja,  

Integracja. Edycja 2, POPŻ w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, PUP, 

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, schronisko dla osób 

bezdomnych wymagających usług 

opiekuńczych 

3 

Działania  dążące do 

utworzenia grup 

samopomocowych i 

jadłodajni 

Liczba grup 

samopomocowych 

oraz jadłodajni 

Brak danych 

4 

Promowanie działań 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Liczba działań 

promocyjnych 

adresowanych do 

osób 

defaworyzowanych  

Praca socjalna w zakresie informowania 

o ofertach Pracy z PUP i OHP, 

projektach PCPR-u i Teatru 

Grodzkiego, DPS, ŚDS, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej, POZ, POPŻ, GOK 

„Promyk”, GKRPA, MOTU. 
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pomoc”, „Spójrz inaczej”, „Jak żyć z 

ludźmi”, „Bezpieczna i przyjazna 

szkoła”, „ Trzymaj formę”, „Bezpieczna 

i przyjazna szkoła”. 

3. 

Działania 

upowszechniające 

wiedze dotyczącą 

negatywnych  skutków 

spożywania alkoholu, 

choroby alkoholowej 

oraz środków 

zmieniających 

świadomość 

Liczba spotkań, 

festynów, imprez 

adresowanych do 

rodzin, młodzieży, 

środowisk  

zagrożonych , 

promujących 

alternatywne formy 

spędzania czasu 

wolnego 

Konkursy plastyczne: „Stop 

narkotykom”, „Uzależnienie młodzieży 

– narkotyki, dopalacze” 

17 spotkań dla dzieci,     

8  spotkanie dla rodziców, 

3 spotkania dla kadry. 

Liczba uczestników 

w/w imprez 
Brak danych szczegółowych 

 

6) Podnoszenie efektywności systemu przeciwdziałania przemocy 

L.p. Działania/zadania Mierniki/wskaźniki 2019 

1. 

Działania 

zwiększające 

świadomość dotyczącą 

zjawiska przemocy w 

rodzinie 

Liczba 

prowadzonych  

ogólnokrajowych 

działań 

promocyjnych 

1.Niebieska Linia przeciwko przemocy,  

2.Międzynarodowa Kampania "Osiem 

historii i osiem wyzwań na 16 dni akcji 

przeciw przemocy wobec kobiet”, 

3.Ogólnokrajowy całodobowy 

bezpłatny telefon zaufania dla kobiet- 

ofiar przemocy. 

Liczba 

prowadzonych 

działań 

promocyjnych 

Szkolenie „Współczesny obraz 

przemocy rówieśniczej – konsekwencje 

prawne przemocy”. 

2. 

Działania zmierzające 

do poprawy poczucia 

bezpieczeństwa 

mieszkańców Gminy 

Wilkowice 

Liczba porozumień 

Szkolenia, konferencje dla 

pracowników socjalnych, grup 

roboczych. 

Zawarto 10 porozumień - POIK, 

GKRPA, MOTU, PSYCHOLOG 

DZIECIĘCY, psycholog dla dorosłych,  

PCPR, Oddział Terapii Uzależnień od 

Alkoholu w Skoczowie, KP Szczyrk, 
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Sąd Rodziny, Placówki Ochrony 

Zdrowia, Placówki Oświatowe. 

3. 

Działania 

zwiększające 

dostępność do pomocy 

psychologicznej oraz 

grup wsparcia dla osób 

doświadczających 

przemocy 

Liczba działań 

ukierunkowanych na 

niwelowanie 

zjawiska przemocy, 

liczba rodzin 

19 -  Niebieskich Kart 

16 -  NK zamknięte 

9 -  skierowań do programu korekcyjno-

edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

96 – konsultacji w gabinecie 

psychologicznym dla dorosłych 

155 – konsultacji w gabinecie 

psychologicznym dla dzieci 

98 - konsultacje w punkcie 

konsultacyjnym Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Wilkowice został opracowany na 

lata 2019-2020, w celu przeciwdziałania zagrożeniu narkomanią i problemom z nią 

związanym. Program przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IX/83/2019 z dnia 

19 czerwca 2019 r. 

Celami głównymi  programu było: 

1. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwiązywania problemów 

narkomanii: 

a. Prowadzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnych do 

istniejącej na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią i redukcji 

czynników prowadzących do uzależnień. 

b. Wzrost poziomu świadomości społeczności lokalnej na temat konsekwencji 

zażywania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. 

c. Uświadomienie społeczeństwa na temat zasadności prowadzonych kampanii 

i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od 

środków psychoaktywnych. 

d. Podjęcie wielopłaszczyznowych i interdyscyplinarnych działań mających na celu 

zapobieganie wszelkim uzależnieniom, w szczególności poprzez działalność 

profilaktyczną w środowisku lokalnym. 
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e. Zapewnienie dostępu do systemu pomocy osobom uzależnionym od narkotyków 

oraz członkom ich rodzin. 

f. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy osób działających w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

2.  Zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie problematyki narkomanii oraz 

minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży. 

a. Zmniejszenie zainteresowania narkotykami oraz innymi środkami psychoaktywnymi 

wśród dzieci, młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych. 

b. Wspieranie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci 

i młodzieży, szczególnie z grup podwyższonego ryzyka. 

c. Kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród dzieci i młodzieży, w szczególności 

poprzez promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. 

W 2019 r. we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Wilkowice został zrealizowany 

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających „UNPLUGGED”, 

znajdujący się na liście programów rekomendowanych przez PARPA. W sumie programem 

zostało objętych 97 uczniów, 122 nauczycieli i pedagogów oraz 111 rodziców. W Szkole 

Podstawowej nr 1 w Bystrej w klasach 1-3 realizowano program „Spójrz inaczej” , również 

rekomendowany przez PARPA.  Ponadto w szkołach podstawowych odbywały się zajęcia dla 

dzieci i młodzieży związane z profilaktyką uzależnień, zdrowym i świadomym stylem  życia, 

zagrożeniami związanymi z używaniem smartfonów, cyberprzemocą,  przeciwdziałaniem 

przemocy rówieśniczej, a także zajęcia rozwijające zainteresowania z elementami 

profilaktyki. 

 

Dodatkowo w 2019 roku, na zlecenia GKRPA, w okresie od lutego do kwietnia, zostały 

przeprowadzone badania wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek 

oświatowych na terenie gminy Wilkowice oraz dorosłych mieszkańców gminy. Na tej 

podstawie powstał raport pn.: „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych”. 

Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów wskazały na konieczność prowadzenia 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szkołach na temat zdrowotnych, 

psychologicznych i społecznych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych. 

 

Jednocześnie w ramach działań z zakresu edukacji publicznej oraz realizacji kampanii 

edukacyjnych zorganizowano działania prewencyjne dotyczących bezpieczeństwa na 

drogach, podczas „Dni Bystrej” w dniu 06.07.2019 r. współorganizując Rodzinny Rajd 

Rowerowy pod hasłem: „Stop narkotykom i dopalaczom”. Kampania zorganizowana przy 

współudziale GKRPA była podzielona na dwa etapy: 

I. szkolenie przez przedstawiciela policji na półmetku rajdu w Szczyrku, 

II. konkurs z nagrodami dotyczący szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy na 

zakończenie rajdu. 
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W ramach realizacji profilaktycznych zajęć wakacyjnych zorganizowano trzy tygodniowe 

półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilkowice. Podczas każdego tygodnia 

udział wzięło 30 osób. Dzieci, podczas półkolonii, brały udział w zajęciach rekreacyjnych 

połączonych z elementami profilaktyki, przy współudziale policji oraz grupy ratownictwa 

medycznego. Realizatorem zadania był GOSiR w Wilkowicach. 

 

W miesiącu grudniu 2019 r. zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze wszystkich 

szkół podstawowych z terenu Gminy Wilkowice. W warsztatach udział wzięło 100 osób. 

 

W 2019 r. na zlecenie GKRPA we wszystkich placówkach oświatowych z terenu Gminy 

Wilkowice przeprowadzono szkolenia dla rodziców na temat narkotyków i dopalaczy. 

Ponadto w ramach działań GKRPA prowadzony był gabinet psychologiczny, w którym 

pracuje dwóch psychologów – psycholog dziecięcy i psycholog dla dorosłych. W ramach 

działalności gabinetu psychologicznego dla dzieci i młodzieży prowadzone były następujące 

działania: 

1. Udzielanie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. 

2. Poradnictwo dla rodziców. 

3. Konsultacje indywidualne z pedagogami i wychowawcami szkół i placówek 

przedszkolnych, 

4. Działania w zakresie profilaktyki uzależnień we współpracy ze szkołami. 

5. Kierowanie do placówek służby zdrowia i oświaty. 

6. Wydawanie opinii na użytek szkół i rodziców - na podstawie przeprowadzonych 

wcześniej badań psychologiczno-pedagogicznych. 

7. Współdziałanie z placówkami psychologiczno-pedagogicznymi na terenie Bielska-Białej. 

8. Współpraca z lekarzami Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Wilkowicach i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilkowicach. 

W 2019 r. wykonano 155 przyjęć ogółem, w tym 103 spotkań z rodzicami z zakresu 

poradnictwa i psychoedukacji oraz 55 indywidualnych spotkań z dziećmi i młodzieżą 

z zakresu terapii psychologicznej. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 

Wilkowice w 2019 roku został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr III/20/2018 z 

dnia 28 grudnia 2018 r. 
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Program był kontynuacją wielu działań zainicjowanych w ubiegłych latach, których celem 

jest realizowanie zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych. 

Program był realizowany przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Placówek oświatowych z terenu Gminy, organizacji pozarządowych, 

Przychodni Leczenia Uzależnień, Policji, innych podmiotów realizujących zadania określone 

w Programie na podstawie umów, zleceń, porozumień, itp. 

 

Dodatkowo w 2019 roku, na zlecenia GKRPA, w okresie od lutego do kwietnia, zostały 

przeprowadzone badania wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek 

oświatowych na terenie gminy Wilkowice oraz dorosłych mieszkańców gminy. Na tej 

podstawie powstał raport pn.: „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych”. 

Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów wskazały na konieczność prowadzenia 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szkołach na temat zdrowotnych, 

psychologicznych i społecznych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych. 

 

Cele strategiczne Programu obejmowały: 

1. Ograniczenie szkód związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych. 

2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych 

dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. 

3. Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i zwiększenie skuteczności pomocy 

rodzinom. 

4. Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 

5. Zwiększenie dostępności do osób, instytucji i organizacji systemu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Ograniczenie przypadków naruszeń prawa 

w związku z alkoholem. 

6. Podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej o zasobach systemu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. 

Zadania Programu obejmowały: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci, młodzieży. 

4. Wspieranie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci 

i młodzieży, szczególnie z grup podwyższonego ryzyka. 

5. Kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród dzieci i młodzieży, w szczególności 

poprzez promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. 
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6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

Działania w ramach Programu w 2019 r. koncentrowały się na: 

 

 ograniczaniu dostępu do napojów alkoholowych w godzinach nocnych 

i maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu 

sprzedaży i poza miejscem sprzedaży: 

 

W 2019 r. obowiązywały podjęte w 2018 r. w tym zakresie następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XLVIII/407/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Wilkowice czyli: 

- poza miejscem sprzedaży (sklepy) od 23:00 do 6:00 (zakaz sprzedaży). 

2. Uchwała nr XX/181/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ustalenia 

liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży: 

- poza miejscem (DETAL) – 35 

- w miejscu sprzedaży (GASTRONOMIA) – 20 

 

 przeprowadzaniu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez 

członków GKRPA: 

W 2019 r. przeprowadzono na zlecenie GKRPA kontrole 7 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Wilkowice w zakresie przestrzeganie zasad 

i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   na podstawie art. 

18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W wyniku ww. kontroli nieprawidłowości nie 

stwierdzono. 

 zakupie świadczeń zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu: 

 

Ilość świadczeń: 70 w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień i Ośrodku Leczenia Zespołów 

Abstynencyjnych Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej. 

W 2019 r. na zlecenie GKRPA Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia z siedzibą w Bielsku-Białej, 

świadczył usługi dla mieszkańców Gminy Wilkowice w zakresie: 

 zapewnienia dodatkowych działań terapeutycznych w ramach Wyjazdowych Sesji 

Terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 
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 w okresie terapii na sesjach wyjazdowych zabezpieczenia warunków socjalno-bytowych 

stosownie do warunków klimatycznych oraz terapię zgodnie z obowiązującym 

standardem, 

 udziale finansowym w zapewnieniu materiałów biurowych i dydaktycznych, niezbędnych 

do realizacji programu terapeutycznego, 

 prowadzenia ewidencji leczących się osób i sporządzaniu sprawozdań ilościowych 

leczonych pacjentów. 

Łączna kwota za wykonanie ww. usług wyniosła w 2019 r. 11.500 zł. 

 prowadzeniu punktu konsultacyjnego, w ramach którego zatrudnieni są 

terapeuci, psychologowie: 

 

Na zlecenie GKRPA dwóch terapeutów prowadzi punkt konsultacyjny dla osób z problemem 

alkoholowym ich rodzin, w ramach którego podejmowane są następujące działania: 

 udzielanie porad, informacji, wsparcia, osobom dotkniętym problemem alkoholowym; 

 motywowanie do podjęcia leczenia i uczestnictwa w mitingach AA osób dotkniętych 

problemem alkoholowym; 

 wspieranie osób po leczeniu odwykowym poprzez rozmowy wspierające; 

Punkt konsultacyjny czynny jest dwa razy w tygodniu w ilości 1,5 godziny. W 2019 r. 

udzielono 98 porady 30 osobom. 

Ponadto na zlecenie GKRPA prowadzony był gabinet psychologiczny, w którym pracuje 

dwóch psychologów – psycholog dziecięcy i psycholog dla dorosłych. W ramach działalności 

gabinetu psychologicznego dla dzieci i młodzieży prowadzone są następujące działania: 

1. Udzielanie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zakresu: dojrzałości 

szkolnej, zaburzeń emocji i zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej, zahamowań, 

trudności szkolnych, dysleksji, dysgrafii. 

2. Poradnictwo dla rodziców. 

3. Konsultacje indywidualne z pedagogami i wychowawcami szkół i placówek 

przedszkolnych, 

4. Działania w zakresie profilaktyki uzależnień we współpracy ze szkołami. 

5. Kierowanie do placówek służby zdrowia i oświaty. 

6. Wydawanie opinii na użytek szkół i rodziców - na podstawie przeprowadzonych 

wcześniej badań psychologiczno-pedagogicznych. 

7. Współdziałanie z placówkami psychologiczno-pedagogicznymi na terenie Bielska-

Białej. 

8. Współpraca z lekarzami Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Wilkowicach i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilkowicach. 

W 2019 r. wykonano 155 przyjęć ogółem, w tym 103 spotkań z rodzicami z zakresu 

poradnictwa i psychoedukacji oraz 55 indywidualnych spotkań z dziećmi i młodzieżą 

z zakresu terapii psychologicznej. 
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W ramach działalności gabinetu psychologicznego dla dorosłych prowadzone są następujące 

działania: 

1. Udzielanie pomocy psychologicznej dla osób dorosłych dotkniętych problemem 

uzależnień, współuzależnień, przemocy. 

2. Konsultacje indywidualne z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny 

zatrudnionymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach. 

3. Działania w zakresie profilaktyki uzależnień. 

4. Kierowanie do placówek służby zdrowia. 

5. Współpraca z lekarzami Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Wilkowicach. 

W 2019 r. przeprowadzono 96 konsultacji psychologicznych. 

 współpracy z klubami abstynenckimi działającymi na terenie gminy: 

GKRPA współpracuje w ramach swojej działalności z dwoma klubami abstynenckimi 

działającymi na terenie Gminy Wilkowice. W 2019 r. w ramach działań GKRPA dostarczono 

materiały edukacyjne na potrzeby działalności grup AA. Ponadto GKRPA umożliwia 

korzystanie z pomieszczeń przez grupy AA. 

 współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

Dyrektor GOPS przedłożył szczegółowe sprawozdanie z działalności w zakresie przemocy w 

rodzinie Wójtowi Gminy w styczniu 2020 r. Informacja została zawarta w niniejszym 

rozdziale Raportu.  

 

 działaniach profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży, 

nauczycieli i rodziców: 

W 2019 r. na zlecenie GKRPA we wszystkich placówkach oświatowych z terenu Gminy 

Wilkowice przeprowadzono wspomniane wcześniej szkolenia dla rodziców na temat 

narkotyków i dopalaczy, natomiast dla uczniów zorganizowano szkolenie dotyczące 

współczesnych zagrożeń zwianych z cyberprzemocą. Ponadto we wszystkich szkołach 

podstawowych z terenu gminy Wilkowice wdrożono Program Przeciwdziałania 

przyjmowaniu Substancji Uzależniających „UNPLUGGED”, znajdujący się na liście 

programów rekomendowanych przez PARPA. Programem zostało objętych 97 dzieci, 122 

nauczycieli oraz 111 rodziców. 

Ponadto ze środków GKRPA zakupiono materiały edukacyjne – filmy dla palcówek 

oświatowych z terenu gminy Wilkowice do wykorzystania podczas lekcji. 

 

Jednocześnie w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrej w klasach 1-3 realizowano program 

„Spójrz inaczej” , również rekomendowany przez PARPA.  Ponadto w szkołach 

podstawowych odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z profilaktyką 

uzależnień, zdrowym i świadomym stylem  życia, zagrożeniami związanymi z używaniem 
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smartfonów, cyberprzemocą,  przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej, a także zajęcia 

rozwijające zainteresowania z elementami profilaktyki.     

 

 na realizację zadań publicznych gminy Wilkowice w roku 2019 w zakresie porządku i 

bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży, które powinno być realizowane w szczególności poprzez działania 

dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019, polegające na organizacji wypoczynku zimowego wraz z 

realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego z zakresu rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w terminie od 9 lutego 2019 

roku do 24 lutego 2019 roku. W wyniku konkursu dotację otrzymało: 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota przyznana 

1. 

Gminny Ludowy Klub 

Sportowy "Wilkowice", 43-

365 Wilkowice, ul. Samotna 

12 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

na sportowo - zima 2019 
7 200,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Mesznej, 43-360 Meszna, ul. 

Szkolna 1 

Meszna - Zimowisko 2019 4 800,00 zł 

Razem: 12 000,00 zł 

 

 działaniach z zakresu edukacji publicznej oraz kampanie edukacyjne: 

W ramach działań prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa na drogach, podczas „Dni 

Bystrej” w dniu 06.07.2019 r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem: „Stop 

narkotykom i dopalaczom”. Kampania zorganizowana przy współudziale GKRPA była 

podzielona na dwa etapy: 

III. szkolenie przez przedstawiciela policji na półmetku rajdu w Szczyrku, 

IV. konkurs z nagrodami dotyczący szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy na 

zakończenie rajdu. 

 

 W miesiącu grudniu 2019 r. zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze 

wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Wilkowice. W warsztatach udział 

wzięło 100 osób. 

 

 W ramach realizacji profilaktycznych zajęć wakacyjnych zorganizowano 

3 tygodniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilkowice. Podczas 

każdego tygodnia udział wzięło 30 osób. Dzieci, podczas półkolonii, brały udział w 

zajęciach rekreacyjnych połączonych z elementami profilaktyki, przy współudziale 
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policji oraz grupy ratownictwa medycznego. Realizatorem zadania był GOSiR w 

Wilkowicach.  

 

 szkoleniu właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców: 

W dniu 12 grudnia 2019 r. zostało zorganizowane szkolenie dla przedsiębiorców 

sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Wilkowice pn. 

„Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych – teoria a praktyka” Na szkolenie 

zaproszonych zostało 38 przedsiębiorców – udział w szkoleniu wzięło 13. 

 

 współpracy z inną gminą w zakresie leczenia uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych: 

W 2019 r. Gmina Wilkowice udzieliła pomocy finansowej w kwocie 24.631 zł w postaci 

dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie 

działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2019 r.   

W związku z otrzymaną dotacją do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 

w Bielsku-Białej przyjmowane były osoby nietrzeźwe z terenu Gminy Wilkowice. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wilkowice na lata 2016-2020 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Wilkowice na lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Wilkowice nr XXIII/194/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.   

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie jest integralną częścią  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Wilkowice. 

 

Cel główny Programu to zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

 

Cele szczegółowe: 

1. Diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy. 

2. Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na problemy związane z przemocą 

w rodzinie. 

3. Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanych do społeczności lokalnej 

(dzieci, młodzieży, dorosłych). 

4. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników instytucji i służb zajmujących 

się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  
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5. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem 

przemocy. 

 

Niniejszy program zakłada współpracę wszystkich podmiotów działających na terenie Gminy 

Wilkowice, w szczególności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji w 

Szczyrku, placówek oświatowych z terenu Gminy, Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wilkowicach, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Ponadto 

zakłada współpracę w kuratorami sądowymi, zarówno w sprawach karnych, jak i rodzinnych, 

a także współpracę z Prokuraturą Rejonową Bielsko-Biała Południe.  

W 2019 r. pracował Gminny Zespół Interdyscyplinarny (zwany dalej GZI) powołany na 

podstawie Zarządzenia nr 169/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2016 r. w 

sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmienionego Zarządzeniem nr  94/2017 Wójta Gminy 

Wilkowice z dnia 4 lipca 2017 r. oraz zmienionego Zarządzeniem nr 63/2019 Wójta Gminy 

Wilkowice z dnia 15 maja 2019r. 

W skład GZI weszli przedstawiciele właściwych instytucji, podmiotów i organizacji o których 

mowa w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie. W maju 2019 roku nastąpiła zmiana składu osobowego GZI w związku 

z utworzeniem Posterunku Policji w Wilkowicach.  

Funkcjonowanie GZI określa Uchwała Rady Gminy Wilkowice nr XIX/163/2016 z dnia 

30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania.  

W 2019r. odbyły się cztery posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Wilkowicach. Do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 19 

Niebieskich Kart:  

- 10 sporządzonych przez  funkcjonariuszy Policji, 

-  1 przez pedagoga szkolnego, 

-  7 przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Wilkowicach, 

- 1 przez przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Wilkowicach. 

 

Procedura Niebieskiej Karty w 2019 roku prowadzona była w 29 rodzinach, w tym :  

- 4 uruchomione w 2017r.,  

- 8 uruchomionych w 2018r., 

- 19 uruchomionych w 2019r. 

  

Grupy Robocze spotkały się 59 razy, w trakcie tych posiedzeń sporządzono 15 Niebieskich 

Kart część C z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą 
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w rodzinie oraz 18 Niebieskich Kart część D z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, 

że stosują przemoc.  

 

W spotkaniach  Grup Roboczych w 2019r. brali udział: pracownicy socjalni Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, dzielnicowi Posterunku  Policji 

w Wilkowicach, pedagodzy szkolni szkół podstawowych, kuratorzy sądowi zarówno 

zawodowi jak i społeczni oraz koordynator. Grupy robocze opracowywały plany pomocy dla 

rodzin dotkniętych przemocą, występowały z wnioskami o zakończenie procedury 

w rodzinach, w których przemoc ustała lub brak było zasadności prowadzenia działań.  

W 16 rodzinach zakończono procedurę Niebieskiej Karty, w 5 przypadkach  z powodu braku 

zasadności podejmowanych działań, a w 11 rodzinach z powodu ustania przemocy, w tym: 

- w  1 rodzinie, w której procedura uruchomiona była w 2017r., 

- w 8 rodzinach, w których procedura była uruchomiona w 2018r., 

- w 7 rodzinach, w których procedura była uruchomiona w 2019r. 

  

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie kierowane były do gabinetu psychologa dla dorosłych 

oraz psychologa dziecięcego działających w Samodzielnym Gminnym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 18, do terapeutów Punktu Konsultacyjnego 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowicach, do  

Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, Ośrodka Pomocy dla 

Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku-Białej, Poradni Leczenia Uzależnień, 

prawników  udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Członkowie Grup Roboczych kierowali sprawy do Sądu Rejonowego i Prokuratury o podjęcie 

działań w stosunku do sprawców przemocy oraz ich rodzin. Osoby stosujące przemoc 

kierowane były przez pracowników socjalnych do udziału w programie oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzonym  przez  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. W 2019 roku do udziału 

w programie korekcyjno-edukacyjnym skierowano 9 osób, dwie z nich program ukończyły. 

 

Rodziny, w których uruchomiona została procedura Niebieskiej Karty były systematycznie 

monitorowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wilkowicach oraz  dzielnicowych z Posterunku Policji w Wilkowicach.  

 

Członkowie Grup Roboczych, w celu zwiększenia skuteczności swoich działań, uczestniczyli  

w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz problemu uzależnień. 

Rozpowszechniane były też materiały informacyjne o przemocy w rodzinie oraz  instytucjach 

udzielających pomocy ofiarom i sprawcom przemocy. 
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Gminny Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w 

Gminie Wilkowice na lata 2012 – 2020 
 

Gminny Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Wilkowice na lata 

2012 – 2020  został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr XVII/126/2012 z dnia 

29 lutego 2012 r. Nadrzędnym celem Programu jest budowa lokalnego systemu wsparcia nad 

dzieckiem i rodziną, a w ostatecznym efekcie stworzenie systemu, w warunkach których 

rodzina będzie mogła liczyć na pomoc i wsparcie wielozakresowe i zintegrowane.  

W celu wspierania rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu, właściwym wypełnianiu ról 

społecznych przez jej poszczególnych członków, tworzony jest system pomocy oparty na 

Gminnym Programie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Wilkowice. 

Celem wymienionego programu jest poprawa sytuacji rodzinnej dzieci, zmniejszenie ryzyka 

zachowań przestępczych dzieci i ich rodziców, zapobieganie przemocy, uzależnieniom.  

Realizacja poszczególnych zadań Programu obejmowała w minionym roku: 

- diagnozowanie środowisk rodzinnych osób objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wilkowicach pod kątem wystąpienia czynników ryzyka niedostosowania 

społecznego dzieci i młodzieży, 

- wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu 

wychowania poprzez organizowanie i realizowanie przez placówki oświatowe programów 

profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotyczących cyberprzemocy, 

przemocy rówieśniczej, środków psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki, 

dopalacze), zdrowego stylu życia, umiejętności interpersonalnych etc.; indywidualna praca 

z dziećmi wymagającymi wsparcia prowadzona przez pedagogów szkolnych,  

- zapobieganie dysfunkcjonalności rodziny poprzez organizowanie  spotkań edukacyjnych dla 

rodziców uczniów szkół podstawowych o tematyce związanej z przemocą rówieśniczą, 

cyberprzemocą, problemem nowych środków psychoaktywnych czyli dopalaczy, 

promowaniem zdrowego stylu życia, 

- pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych, osobistych, szkolnych, sąsiedzkich, 

rówieśniczych poprzez kierowanie i udzielanie pomocy w gabinetach psychologa dla 

dorosłych oraz psychologa dla dzieci w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wilkowicach, gdzie porady udzielane są bezpłatnie; organizowanie dostępu  do 

bezpłatnej pomocy prawnej, rozpowszechnianie na stronach internetowych GOPS i Urzędu 

Gminy, w prasie lokalnej oraz w formie ulotek informacji na temat form pomocy dla osób 

doświadczających kryzysów, przemocy domowej, problemu uzależnień; 

- zapobieganie pozbawianiu władzy rodzicielskiej i umieszczaniu dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez udzielanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wilkowicach pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny  na podstawie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także obejmowanie rodzin wsparciem 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Powiat bielski – 

Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” (wsparcie polega na pracy asystenta rodziny, 
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logopedy, korepetytorów, organizowaniu działań środowiskowych, wyjazdów 

terapeutycznych „ Rodzina i ja”, itd.), 

- udzielanie pomocy socjalnej  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, 

realizowanej w formie finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej, 

- przyznawanie i wydawanie Kart Dużej Rodziny dla członków rodzin wielodzietnych, którzy 

mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci; Karta Dużej Rodziny daje możliwość 

uzyskiwania zniżek oraz dodatkowych uprawnień przy korzystaniu z oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej, transportowej na terenie całego kraju, 

- pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, 

kierowanie osób bezrobotnych  do udziału w pracach społecznie użytecznych przy 

współpracy z Urzędem Gminy, realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej „Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”, dającego 

beneficjentom  możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych, stażach oraz różnego 

rodzaju formach doradztwa i edukacji, działaniach integracyjnych, przeciwdziałających 

wykluczeniu społecznemu, 

- współpraca z Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej i kuratorami sądowymi oraz Policją, 

również w związku z realizacją zadań związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych), 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Gminy Wilkowice,  

- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowicach 

poprzez kierowanie osób nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin do Punktu 

Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczestnictwo 

członków GKRPA w posiedzeniach Grup Roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty,  

- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w ramach ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (udział asystentów rodziny i pracowników 

socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach w posiedzeniach 

dotyczących okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w  pieczy zastępczej, 

częściowe finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Wilkowice w pieczy zastępczej), 

kierowanie do udziału w organizowanym przez PCPR programie korekcyjno-edukacyjnym, 

sprawców przemocy domowej z terenu Gminy Wilkowice w związku z ustawą 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

- rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnymi jej  członkami 

poprzez prowadzenie rekrutacji i informowanie o projektach realizowanych przez PCPR, 

kierowanych do osób z niepełnosprawnością, (możliwość korzystania ze wsparcia asystenta 

osoby niepełnosprawnej), udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia w ramach 

PFRON, oferowanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 

świadczonych w miejscu zamieszkania; poszerzenie grupy beneficjentów programu „Powiat 

bielski – Partnerstwo, Aktywizacja , Integracja. Edycja 2” o grupę seniorów,  

- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc materialną dla uczniów (stypendia, 

zasiłki na zakup podręczników i artykułów szkolnych), finansowanie przez Gminy Ośrodek 



RAPORT O STANIE GMINY WILKOWICE ZA ROK 2019 

 

109 

 

 

Pomocy Społecznej posiłków dla dzieci w szkole na podstawie indywidualnych decyzji 

administracyjnych,  

 - wspieranie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci przy współpracy 

z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Wilkowicach, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi 

i placówkami kulturalnymi, 

-  organizowanie wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz 

przemocą, spotkań mikołajowych połączonych z działaniami profilaktycznymi i wsparciem 

materialnym (paczki świąteczne).  

 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

w Gminie Wilkowice 
 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 

Wilkowice został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr VIII/51/2015 z dnia 

29 kwietnia 2015 r. Szczegółowe warunki realizacji Programu, form i zakresu pomocy dla 

uczniów oraz trybu postępowań w tych sprawach określa uchwała nr VIII/65/2015 Rady 

Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w 

tych sprawach w związku z realizacją „Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wilkowice” oraz Uchwała nr XLVII/395/2018 

Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały 

nr VIII/51/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 

Celem Programu jest wspieranie i promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych oraz 

promowanie ich w środowisku lokalnym poprzez: 

1) Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprze wspieranie i prowadzenie działań 

na rzecz podnoszenia wyników w nauce, sporcie, osiąganych przez uczniów ww. 

szkół, 

2) Materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym,  

3) Zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz 

rozwijania swoich umiejętności,  

4) Zachęcanie uczniów do reprezentowania gminy w konkursach, olimpiadach i 

zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, 

5) Doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także 

poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej, 

6) Promocja gminy poprzez zeprezentowanie gminy przez uczniów w województwie i 

kraju. 

W ramach Programu przewidziane zostały nagrody jako formy wspierania uzdolnionych 

dzieci i młodzieży.  
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W roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z w/w uchwałami przyjęto wnioski dyrektorów 

placówek oświatowych dotyczące przyznania nagród dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z 

terenu Gminy Wilkowice w zakresie osiągnięć dydaktycznych oraz sportowych. 

Podczas uroczystej gali, która 18 czerwca 2019 odbyła się w budynku GOK „Promyk” w 

Bystrej nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne otrzymało 6 uczniów, w tym 2 

uczniów SP nr 2 w Bystrej z Oddziałami Sportowymi, 2 uczniów z SP nr 1 w Bystrej, 1 uczeń 

z SP nr 2 w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi oraz 1 uczeń z SP nr 13 w Bielsku-

Białej. Nagrodzeni byli laureatami, bądź finalistami konkursów przedmiotowych z języka 

polskiego, historii, geografii, i biologii. Jednocześnie przyznano po jednej nagrodzie dla 

ucznia społecznika wytypowanego z każdej placówki oświatowej, jako wyróżnienie za 

zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły oraz zaangażowanie w społeczności 

lokalnej.   

Ponadto przyznano 45 nagród za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019, w tym 26 

nagród dla drużyn oraz 19 nagród indywidualnych. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie 

placówek oświatowych z terenu Gminy Wilkowice zdobywali wysokie lokaty w zawodach na 

szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim, w tym kilka 

szczególnych osiągnięć. Do tych najbardziej wyjątkowych zaliczyć można I miejsce w 

Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt w wykonaniu 

uczennic z SP nr 2 w Bystrej z Oddziałami Sportowymi oraz 1 miejsce w Ogólnopolskich 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w narciarstwie biegowym wywalczone przez uczennice SP nr 

2 w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi. Pozostali laureaci, ze wszystkich szkół 

podstawowych, zdobywali wysokie lokaty w innych zawodach sportowych, między innymi w 

piłce nożnej, trójboju lekkoatletycznym, pływaniu czy koszykówce. SP nr 2 w Bystrej z 

Oddziałami Sportowymi po raz kolejny, siódmy z rzędu, zajęła I miejsce w klasyfikacji 

sportowej szkół powiatu bielskiego. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilkowice na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024 r.  
 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilkowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 

2021-2024 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wilkowice  nr XLI/331/2017 z 

25 października 2017 r. Program został sporządzony w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska na szczeblu gminnym. Celem jest realizacja przez Gminę Wilkowice polityki 

ochrony środowiska spójnej z najważniejszymi dokumentami strategicznymi 

i programowymi.  

Aktualny stan środowiska i przewidywane jego zmiany w aspekcie planowanego dalszego 

rozwoju wymuszają konieczność zrównoważonego rozwoju poprzez realizację przedsięwzięć 

proekologicznych. Zadania i cele w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w POŚ dla 

Gminy Wilkowice pozostają w ścisłej korelacji z zadaniami wyznaczonymi w wojewódzkim i 

powiatowym programie ochrony środowiska oraz uwzględniają cele zawarte w innych 
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strategiach, programach i dokumentach programowych do realizacji ochrony środowiska 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Realizacja założeń POŚ dla Gminy Wilkowice to poprawa stanu środowiska. Zmiany 

wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą stanowiły 

wymierny efekt realizacji założeń Programu. 

 

Cele POŚ: 

L.p. Cele POŚ Działania w 2019 roku 

1 Poprawa jakości powietrza przy 

zapewnieniu bezpieczeństwa 

energetycznego w kontekście zmian 

klimatu 

 Termomodernizacja budynku 

Przedszkola Publicznego w Bystrej.  

 Przystąpienie do opracowania Projektu 

Założeń do Planu Zaopatrzenia w 

Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa 

Gazowe dla Gminy Wilkowice. 

 Opracowanie i przyjęcie do realizacji 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

dla Gminy Wilkowice. 

 Sukcesywna wymiana oświetlenia 

zewnętrznego i wewnętrznego w 

budynkach użyteczności publicznej i 

prywatnych na energooszczędne, a 

także wymiana oświetlenia ulicznego 

na energooszczędnego. 

 Realizacja założeń programów 

ochrony powietrza oraz Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej 

 Budowa i przebudowa dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich, 

utwardzenie dróg i poboczy oraz 

budowa parkingów, a także 

opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

2 Poprawa klimatu akustycznego 

w Gminie Wilkowice 

Modernizacja i rozbudowa ciągów 

komunikacyjnych. 

3 Utrzymanie dotychczasowego stanu 

braku zagrożeń ponadnormatywnym 

promieniowaniem elektromagnetycz-

nym 

Właściwa lokalizacja, modernizacja oraz 

poprawne użytkowanie urządzeń i instalacji 

emitujących pola elektromagnetyczne. 

4 Osiągnięcie dobrego stanu 

jednolitych części wód po-

wierzchniowych i podziemnych 

Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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5 Prowadzenie racjonalnej gospodarki 

wodno-ściekowej 

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

Edukacja ekologiczna dotycząca racjonalnej 

gospodarki wodno-ściekowej. 

6 Ochrona gleb przed negatywnym 

oddziaływaniem antropogenicznym, 

erozją oraz niekorzystnymi 

zmianami klimatu 

Uwzględnianie osuwisk oraz obszarów 

narażonych na osuwiska w aktualizowanych 

dokumentach planistycznych. 

7 Gospodarowanie odpadami zgodnie 

z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami, uwzględniając 

zrównoważony rozwój Gminy 

Wilkowice 

 Roczne sprawozdanie z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

przekazywane marszałkowi 

województwa i wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska. 

 Zadania związane z 

unieszkodliwianiem wyrobów 

azbestowych na terenie Gminy 

Wilkowice. 

8 Ochrona różnorodności biologicznej 

oraz krajobrazowej 

 Aktualizacja bazy danych informacji o 

zasobach przyrodniczych. 

 Uzupełnienie oznakowania form 

ochrony przyrody tablicami 

informującymi o ich nazwach. 

 Identyfikacja miejsc występowania 

oraz eliminacja gatunków 

inwazyjnych. 

 Zachowanie siedlisk i gatunków na 

terenach cennych przyrodniczych. 

9 Ograniczenie ryzyka wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych 

oraz minimalizacja ich skutków 

 Uwzględnianie odpowiednich zapisów 

w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

oraz tzw. decyzjach środowiskowych. 

 Poprawa nadzoru nad logistyką 

transportową. 

 

Z wykonania programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które 

przedstawia Radzie Gminy. Po przedstawieniu raportu Radzie Gminy, raport jest 

przekazywany organowi wykonawczemu powiatu. W okresie wdrażania Programu jest 

prowadzony stały monitoring.  

Raport z wykonania POŚ będzie sporządzony w bieżącym roku. 
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Gminny Program Usuwania Azbestu na lata 2011-2032 
 

Gminny Program Usuwania Azbestu na lata 2011-2032 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

w Wilkowicach nr XI/76/2011 z dnia 5 października 2011 r.  

Celem Gminnego Programu Usuwania Azbestu to zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia 

mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru 

Gminy do końca 2032 roku.  

Niniejszy Program zakłada realizację zadań inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia 

terenów Gminy Wilkowice z wyrobów zawierających azbest oraz pozainwestycyjnych, 

polegających na: 

a) organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym 

użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,  

b) wdrożeniu monitoringu realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu,  

c) podjęciu działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich 

unieszkodliwiania, 

d) okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu. 

 

Harmonogram realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu podzielono  

na 3 etapy, tj.: 

 I etap: lata 2011-2012, 

 II etap: lata 2013-2022, 

 III etap: lata 2023-2032. 

Podział ten jest zbieżny z harmonogramem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009-2032. Zdecydowano o przyjęciu analogicznych etapów realizacji zadania w kontekście 

możliwości monitorowania jego realizacji w porównaniu z programami nadrzędnymi. 

Program jest wpisany do Bazy Azbestowej, gdzie jest aktualizowany. Program jest stale 

monitorowany. Założono, że w trakcie realizacji Programu wykonane zostaną 2 aktualizacje: 

w II i III etapie realizacji Programu.   

W trakcie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe i 

elewacje obiektów budowlanych na terenie Gminy Wilkowice pozyskano informacje o ilości i 

stanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w Gminie. Na podstawie uzyskanych 

wyników inwentaryzacji można stwierdzić, iż na terenie Gminy znajduje się 205.884 m2 płyt 

azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 2.676 Mg.  

Wyroby zawierające azbest mogą być bezpiecznie eliminowane przez przedsiębiorstwa 

posiadające zatwierdzone programy gospodarki odpadami.  

W  latach 2010-2019 odebraliśmy od właścicieli nieruchomości  i przekazaliśmy do 

unieszkodliwienia łącznie 1 428,974 Mg odpadów azbestowych. 

W samym 2019 r., w ramach umowy zawartej z firmą P.P.H.U. Eko-Grunt Wojciech 

Wieczorek z Bielska-Białej, Gmina Wilkowice odebrała 135,320 Mg odpadów azbestowych, 

na kwotę 53.343,14 zł,  tj.  w cenie 394,20 zł  za 1 Mg. Zrealizowanych zostało 70 wniosków.   
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Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania 

Bezdomności Zwierząt w Gminie Wilkowice  
 

Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na 

terenie Gminny Wilkowice został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr VI/52/2019 z 

dnia 27 marca 2019 r.  

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019 r.  

poz. 122) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 

własnych gminy. Stosownie do art. 11 a ww. ustawy, Rada Gminy jest zobligowana, 

corocznie do dnia 31 marca, do określenia w drodze uchwały Programu Opieki nad 

Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt. 

 

Projekt Programu na rok 2019 został uzgodniony z: 

- powiatowym lekarzem weterynarii, 

- organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

działającymi na obszarze gminy, 

- dzierżawcami/zarządcami obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 

 

Program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego 

realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi 

Gmina.  

Obligatoryjne uchwalenie przez gminy Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz 

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, a także realizacja zadań Programu zmierza do 

ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt, poprawy bytu tych zwierząt oraz poprawy 

świadomości mieszkańców w sprawach dotyczących odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami. 

 

Przedmiotowy Program obejmuje zadania związane z: 

1) zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt ; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych           

z udziałem zwierząt. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 
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- niekontrolowane rozmnażanie, 

- porzucenie zwierząt przez właścicieli, 

- ucieczki zwierząt, 

- łatwość zdobycia zwierząt, 

- brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności. 

 

Realizację zadań 1, 3-6 i 8 powierzono Miejskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 

Bielsku-Białej na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Wilkowice a Gminą Bielsko-

Biała. 

Zadania nr 2 i 7 realizuje Gmina Wilkowice. 

W roku 2019 całościowe koszty obsługi Programu wyniosły: 66 420,99 zł. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice 
 

Obowiązujący Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wilkowice przyjęty i zatwierdzony 

do wdrażania został uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr XXIII/202/2016 z dnia 22 czerwca 

2016 r. 

Celem opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice” jest wsparcie 

działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj. 

1. redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

2. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

3. redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

 

Monitoring realizacji Planu jest prowadzony i obejmuje gromadzenie oraz przetwarzanie 

informacji o realizacji zadań zaprogramowanych w Planie, tj. przede wszystkich o: 

 poziomie redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 poziomie redukcji zużycia energii finalnej,  

 udziale energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Zgodnie z zapisami PGN powinien być aktualizowany co 4 lata.  

 

Informacja o  stanie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: 

 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej – w 2017 r. złożono 

wniosek o dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną w roku 

2018, termomodernizacja w trakcie realizacji. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r. 

 Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej – w 2019 r. złożono wniosek 

o dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. Otrzymano informację o uzyskaniu dofinansowania, a umowę o 

dofinansowanie podpisano już w roku bieżącym 

 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi (obecnie Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Wilkowicach im. Królowej Jadwigi z oddziałami sportowymi) – w 
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2019 r. złożono wniosek o dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nie uzyskano dofinasowania. 

 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach – w 2019 r. złożono 

wniosek o dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. Nie uzyskano dofinansowania. 

 Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej w Wilkowicach – inwestycja zakończona, 

zrealizowana w 2018 r.  

 Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice. 

 Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego 

na terenie gminy Wilkowice. 

 Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych.  

 Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych. 

 Działania pozainwestycyjne – akcje informacyjne w szkołach dot. efektywnie 

energetycznych zachowań. 

 Zajęcia edukacyjne dla dzieci w przedszkolach publicznych „Recykling czyli powrót do 

natury”. 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wilkowice 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice 

zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVIII/396/2010 z dnia 14 stycznia 

2010 roku.  

W Studium wyznaczone zostały 3 zasadnicze cele rozwoju Gminy: 

1. Gospodarcze i przestrzenne: 

a. Kształtowanie struktury osadniczej gminy zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, 

b. Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, 

c. Stworzenie strefy aktywizacji gospodarczej gminy, 

d. Ochrona walorów środowiska naturalnego i kulturowego gminy. 

2. Społeczne: 

a. Rozwój mieszkalnictwa (wskazanie nowych terenów pod zabudowę 

mieszkalną). Wskazanie terenów o większej intensywności zabudowy, korekta 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b. Poprawa standardów mieszkaniowych poprzez modernizację systemu 

komunikacji publicznej, rozwój infrastruktury technicznej, 

c. Porządkowanie terenów w zakresie „czystości” funkcji – zabezpieczenie 

interesów prawnych właścicieli jak również inwestorów, 
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d. Ciągły rozwój systemu usług i zwiększanie miejsc pracy, zapobieganie 

bezrobociu. 

3. Ochronne: 

a. Konsekwentna ochrona wartości środowiska: 

i. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez: ograniczenie 

emisji, minimalizację uciążliwości od transportu kołowego, ochronę 

przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ograniczenie emisji 

przemysłowych (niska i wysoka), 

ii. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, w tym: ochrona 

przeciwpowodziowa, realizacja kompleksowych inwestycji w 

dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa jakości wody pitnej, 

regulacja stosunków wodnych na terenie gminy, 

iii. Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni ziemi poprzez: ochronę 

wierzchniej warstwy gleb, przywrócenie wartości użytkowych gleb 

oraz racjonalną gospodarkę rolną, 

iv. Zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez: ograniczenie emisji hałasu z 

innych źródeł (punktowych), 

v. Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych w tym: ochrona i 

renaturalizacja ekosystemów, ochrona elementów przyrody ożywionej i 

nieożywionej, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych, 

vi. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez: likwidację 

dzikich składowisk odpadów i utrzymanie czystości, rozwój 

selektywnej zbiórki odpadów, ograniczenie ilości odpadów 

biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych, wdrażanie 

systemu gospodarki opadami niebezpiecznymi, 

vii. Zagospodarowanie terenów antropogenicznych poprzez tworzenie 

parków, terenów zielonych i miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych. 

b. Ochrona i przywracanie ładu przestrzennego: 

i. Utrzymanie przeznaczenia terenów wynikających z historycznego 

ukształtowania się struktury osadniczej z zachowaniem „czystości” 

funkcji, 

ii. Określenie odpowiednich parametrów w zakresie zagospodarowania 

terenów budowlanych (m.in. powierzchnia biologicznie czynna, 

powierzchnia zabudowy, forma i gabaryty obiektów), 

iii. Ochrona terenów naturalnych o niskim stopniu przekształcenia, przed 

przejmowaniem pod urbanizację, 

c. Ochrona i eksponowanie walorów krajobrazowych: 

i. Zagospodarowanie obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie 

przepisów odrębnych zgodnie z ich planami ochrony lub ustaleniami 

dotyczącymi ich ochrony w porozumieniu z administratorem obszaru 

chronionego, 
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ii. Utrzymanie i kształtowanie zieleni urządzonej, 

iii. Dążenie do zachowania równowagi ekologicznej, zwłaszcza w terenach 

o wzmożonej penetracji rekreacyjnej, 

iv. Kształtowanie zabudowy zharmonizowanej z walorami 

krajobrazowymi. 

d. Ochrona przed oddziaływaniem klęsk żywiołowych: 

i. Wyznaczenie terenów stref przepływów wezbrań powodziowych – 

zgodnie z ustawą Prawo wodne, 

ii. Ustalenie zasad lokalizacji obiektów budowlanych na obszarach 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

iii. Ustalenie zasad lokalizacji obiektów budowlanych w sąsiedztwie 

cieków i zbiorników wodnych.  

 

Przy założeniu zrównoważonego rozwoju, podporządkowanego zasadom ochrony 

środowiska, Studium zakłada preferowanie w rozwoju przestrzennym gminy następujących 

funkcji: 

1. mieszkaniowej, 

2. turystyczno-rekreacyjnej,  

3. usług dla ludności oraz komercyjnych, 

4. produkcyjno-usługowej 

5. produkcji rolniczej i leśnej 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. stopień pokrycia obszaru gminy Wilkowice 

obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosi około 

70%. 

 

Zgodnie z art.14 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1945) wójt nie sporządza planu miejscowego dla 

terenów zamkniętych, którymi są tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na 

obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników 

urzędów centralnych. W gminie Wilkowice są to tereny kolejowe (zgodnie z aktualną decyzją 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie 

kolejowe, jako terenów zamkniętych). 

 

Mając na uwadze powyższe, teren gminy Wilkowice (za wyjątkiem terenów zamkniętych, 

dla których wójt nie sporządza planów miejscowych)  jest objęty w 100 % uchwałami 

dotyczącymi planów miejscowych w następujący sposób: 
 

a) jest 8 uchwalonych, obowiązujących planów miejscowych; 
 

b) są 3 tereny, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu sporządzania planów i są 

opracowywane plany miejscowe (trwa procedura planistyczna) 
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WYKAZ PLANÓW MIEJSCOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 

2019 
 

(PLANY DLA TZW. „CZĘŚCI ZACHODNIEJ GMINY”) 

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów 

położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim 

do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego – Uchwała Nr XLV/451/2010 

Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego Nr 241, poz. 3668 z dnia 15 listopada 2010 r. - obowiązujący od 

dnia 16 grudnia 2010 r. - z uwagami poniżej: 

a) zmieniony częściowo wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 

sygn. akt II SA/Gl 173/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku 

b) zastąpiony częściowo przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Wilkowice w zachodniej części gminy w miejscowości Bystra /obręb Bystra Śląska/, 

w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej (Uchwała Nr XLVII/394/2018 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 25 kwietnia 2018r.) 

c) zmieniony częściowo przez Uchwałę Nr IX/81/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 

19 czerwca 2019r. Zmiana planu dotyczy wyłącznie zmiany tekstu tzw. planu „zachód 

2010” w zakresie zwiększenia wysokości obiektów w jednej jednostce planu (o symbolu 

UT 4 – tereny usług turystyki). 
 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej 

części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska), w rejonie ul. Niecałej 

i ul. Szczyrkowskiej - Uchwała XLVII/394/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 

25 kwietnia 2018 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

Rocznik 2018, poz. 3178 z dnia 9 maja 2018r.) - obowiązujący od dnia 9 czerwca 2018 r. 

 

(PLANY DLA TZW. „CZĘŚCI CENTRALNEJ GMINY”) 
 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej części Gminy 

Wilkowice - Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 marca 

2012r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, poz. 

1796 z dnia 7 maja 2012r. - obowiązujący od dnia 7 czerwca 2012 r. - z uwagami poniżej: 

a) zastąpiony częściowo w zakresie działki nr 3672/3 w Wilkowicach  – przez plan 

uchwalony Uchwałą Nr XLI/337/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 

2013r. - ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, 

poz. 7560 z dnia 11 grudnia 2013r.  

b) zastąpiony częściowo w zakresie jednostki planu oznaczonej jako ZW 20 – przez tzw. 

plan „Meszna (rejon ul. Dębowej)”- Uchwała Nr XLI/338/2013 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 27 listopada 2013r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego Rocznik 2013, poz. 7561 z dnia 11 grudnia 2013r.  
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c) zastąpiony częściowo w zakresie linii rozgraniczających ul. Żywieckiej w Wilkowicach 

– przez tzw. plan „wschód 2016” - Uchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018r.; ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego Rocznik 2018, poz. 962 z dnia 13 lutego 2018r.) 

d) zastąpiony częściowo w zakresie linii rozgraniczających ul. Żywieckiej w Wilkowicach 

– przez tzw. plan „wschód 2018” - Uchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018r.; ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego Rocznik 2018, poz. 962 z dnia 13 lutego 2018r.) 

e) zastąpiony częściowo w zakresie części terenu przy Grabecznik w Wilkowicach  – przez 

tzw. plan uchwalony Uchwałą Nr XLV/378/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 

lutego 2018r. - ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 

2018, poz. 1594 z dnia 9 marca 2018 r. 
 

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 

3672 zlokalizowanej w miejscowości Wilkowice przy ul. Żywieckiej - Uchwała 

Nr XLI/337/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013r. - ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, poz. 7560 z dnia 

11 grudnia 2013 r. - obowiązujący od dnia 25 grudnia 2013 r.  
 

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

zlokalizowanego w miejscowości Meszna w rejonie ulicy Dębowej (w zakresie jednostki 

planu oznaczonej jako „ZW 20” tzw. plan „Meszna (rejon ul. Dębowej)”- Uchwała 

Nr XLI/338/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013r. - ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, poz. 7561 z dnia 

11 grudnia 2013 r. - obowiązujący od dnia 25 grudnia 2013 r.  
 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej 

części gminy w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice), przy ul. Grabecznik- 

Uchwała Nr XLV/378/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018r. - 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2018, poz. 1594 

z dnia 9 marca 2018 r. - obowiązujący od dnia 9 kwietnia 2018 r. 

 

(DLA TZW. „CZĘŚCI WSCHODNIEJ GMINY”) 
 

7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we 

wschodniej części gminy (obejmującej obszar od ul. Prostej i Wyzwolenia w kierunku 

ul. Żywieckiej i torów kolejowych do granic gminy) - Uchwała Nr XXIII/177/2012 

Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. tzw. plan „wschód 2012”; ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, poz. 3565 z dnia 

30 sierpnia 2012r.) - obowiązujący od dnia 30 września 2012 r. 
 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice obejmującego 

obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. 
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Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy tzw. plan 

„wschód 2018”– Uchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 

stycznia 2018r.; ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2018 

poz. 962 z dnia 13 lutego 2018r. - obowiązujący od dnia 16 marca 2018 r. 

 

UCHWAŁY RADY GMINY WILKOWICE W SPRAWIE PLANOWANIA  

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODJĘTE W ROKU 2019 

 

1. Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu gminy Wilkowice, dla terenów położonych we wschodniej części gminy, 

zlokalizowanych w miejscowości Wilkowice (obręb Huciska) pomiędzy ul. Żniwną, 

a granicą administracyjną gminy Wilkowice. 

 

UWAGI: 

 Uchwała dotyczyła terenu znajdującego się w jednostce planu oznaczonej symbolem ZW 6 

w obowiązującym planie miejscowym tzw. „wschód 2012” 

 W dniu 12 czerwca 2019r. została zawarta umowę z firmą P.A. NOVA na sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z terminem realizacji 16 miesięcy. 

 W dniu 18 lipca 2019r. Wójt Gminy ogłosił w prasie miejscowej oraz przez 

obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o przystąpieniu do sporządzenia 

planu i jednocześnie określił formę i termin (do dnia 8 sierpnia 2019r.) składania 

wniosków do planu (nie złożono wniosków) 

 Wójt Gminy zawiadomił na piśmie, o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje 

i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu (wpłynęły wnioski) 

 W sierpniu 2019r. (zgodnie z Harmonogramem do umowy) został zakończony Etap 

prace wstępne – analiza danych wyjściowych” 

 W sierpniu 2019r. rozpoczął się (zgodnie z Harmonogramem do umowy) Etap 

projektowanie i uzgadnianie, który powinien się zakończyć do dnia 12 lipca 2020r.: 

o Został sporządzony projekt planu miejscowego (z rozpatrzeniem wniosków) oraz  

prognoza skutków finansowych uchwalenia planu 

o Projekt planu został wysłany do zaopiniowania i do uzgodnienia  

o Na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2020r. Gminna Komisja Urbanistyczno – 

Architektoniczna zaopiniowała projekt planu pozytywnie 

 W dniu 20 lutego 2020r. Wójt Gminy ogłosił w prasie miejscowej oraz przez 

obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 

27 lutego 2020r. do 19 marca 2020r.  jednocześnie określił formę i termin (do dnia 3 

kwietnia 2020r.) składania uwag do projektu planu (nie wniesiono uwag) 
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 W dniu 11 marca 2020r. Wójt Gminy zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi 

w projekcie planu rozwiązaniami 

 Etap uchwalenie planu i czynności po uchwaleniu - powinien się zakończyć do dnia 

12 września 2020 r. 

 

PROCEDURY ROZPOCZĘTE WCZEŚNIEJ  I KONTYNUOWANE W ROKU 2019 
 

1. W roku 2019 była również kontynuowana procedura planistyczna, prowadzona w związku 

z: Uchwałą Rady Gminy nr IV/31/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 

2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice  w zachodniej części gminy, 

obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości 

Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna) – tzw. „plan z 

Bieniatką”. 

UWAGI: 

 W związku z podjętą próbą porozumienia władz Gminy Wilkowice z władzami Miasta 

Szczyrk, co do uregulowania sprawy przysiółka Bieniatka, którego mieszkańcy od wielu lat 

dążą do odłączenia się od gminy Wilkowice i przyłączenia do Szczyrku, umowa na 

sporządzenie planu miejscowego została zawarta w dniu 1 sierpnia 2016 r. z terminem 

realizacji 16 miesięcy.  

 Aneksem nr 4 z dnia 19 października 2018 r. (do umowy) został przedłużony termin 

wykonania przedmiotu umowy do 41 miesięcy (z uwagi na konieczność ponowienia części 

procedury planistycznej w wyniku uwzględnienia uwag złożonych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – od 

etapu projektowanie i uzgadnianie) 

 W związku z przedłużającym się brakiem odpowiedzi Ministra Środowiska: Aneksem nr 5 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. (do umowy) został przedłużony termin wykonania przedmiotu 

umowy do 50 miesięcy od daty podpisania umowy (w tym etap projektowanie i uzgadnianie 

wydłużono do 45 miesięcy) 

 W roku 2020 w ramach procedury planistycznej (zgodnie z Harmonogramem – Aneks 

nr 5): 

o Trwa etap projektowanie i uzgadnianie (tzw. „wniosek leśny”- wyłącznie w zakresie 

projektowanej drogi prowadzącej z ul. Orczykowej do „Chaty na Groniu”) 

o Po zakończeniu etapu projektowanie i uzgadnianie (po uzyskaniu zgody Ministra 

Środowiska – a po reorganizacji rządu RP zgody Ministra Klimatu - na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne) – nastąpi ponowne wyłożenie planu 

miejscowego do publicznego wglądu wraz z dyskusją publiczną – wyłącznie w zakresie 

projektowanej drogi prowadzącej z ul. Orczykowej do „Chaty na Groniu” -  powinny 

się zakończyć do dnia 1 czerwca 2020 r. 

o Etap uchwalenie planu i czynności po uchwaleniu - powinien się zakończyć do dnia 

1 lipca 2020 r. 
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o Etap prace końcowe - powinien się zakończyć do dnia 1 sierpnia 2020 r. 

 

2. W roku 2019 była również rozpoczęta procedura planistyczna w związku Uchwałą 

Rady Gminy nr IV/32/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2015 r. 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wilkowice  w zachodniej części gminy, obejmującego część 

terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra (obręby 

ewidencyjne Bystra Krakowska , Bystra Śląska) - tzw. „plan z zaporą – bez zapory”;  

UWAGI: 

 Poza procedurami planistycznymi: w latach 2016 – 2018 firma Instytut OZE 

opracowywała koncepcję programowo – przestrzenną dla zadania „Budowa zbiornika 

wodnego małej retencji na rzece Biała – wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. W grudniu 

2018r. Wójt Gminy odstąpił od realizacji części umowy ze względu na brak możliwości 

uzyskania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze względu na 

obowiązujące przepisy prawa. Odstąpienie nastąpiło przed etapem, w którym Wykonawca 

miał przedłożyć koncepcję programowo – przestrzenną budowy zbiornika  małej retencji, 

która miała dostarczyć niezbędne opracowania i materiały umożliwiające ujęcie inwestycji 

w projekcie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Wobec pojawienia się możliwości innego rozwiązania, to jest wprowadzenia do projektu 

planu „terenów zielonych” jako „zabezpieczenia” terenów pod przyszły zbiornik i zaporę - 

w dniu 12 czerwca 2019r. została zawarta umowę z firmą P.A. NOVA na sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z terminem realizacji 16 miesięcy. 

 W dniu 18 lipca 2019r. Wójt Gminy ogłosił w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, 

a także w sposób zwyczajowo przyjęty o przystąpieniu do sporządzenia planu i 

jednocześnie określił formę i termin (do dnia 8 sierpnia 2019r.) składania wniosków do 

planu (wpłynęło 67 wniosków) 

 Wójt Gminy zawiadomił na piśmie, o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje 

i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu (wpłynęły wnioski) 

 W sierpniu 2019r. (zgodnie z Harmonogramem do umowy) został zakończony Etap prace 

wstępne – analiza danych wyjściowych” 

 W sierpniu 2019r. rozpoczął się (zgodnie z Harmonogramem do umowy) Etap 

projektowanie i uzgadnianie, który powinien się zakończyć do dnia 12 lipca 2020r. 

 Etap uchwalenie planu i czynności po uchwaleniu - powinien się zakończyć do dnia 

12 września 2020 r. 

 Etap prace końcowe - powinien się zakończyć do dnia 12 października 2020 r. 
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Strategia Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki w Gminie Wilkowice 

w latach 2016-2020 
 

Strategia Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki w Gminie Wilkowice w latach 2016-2020 

została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr XXX/254/2016 z dnia 29 grudnia 

2016 r.  

W Strategii jako cel główny wskazano tworzenie warunków dla rozwoju sportu oraz 

promocję aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie.  

Gmina Wilkowice jest obszarem powszechnego rozwoju kultury fizycznej, wielokierunkowej 

edukacji prozdrowotnej, rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i osiągania 

wysokich wyników w rywalizacji sportowej. Na podstawie diagnozy i misji gminy zostały 

określone trzy cele strategiczne w zakresie kultury fizycznej dla gminy: 

A - Gmina Wilkowice jest obszarem rozwoju kultury fizycznej i wielokierunkowej edukacji 

prozdrowotnej oraz promocji zdrowego, aktywnego stylu życia. 

B - Gmina Wilkowice jest obszarem dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej. 

C - Gmina Wilkowice jest obszarem osiągania wysokich wyników w rywalizacji sportowej. 

 

Realizacja celów strategicznych: 

Cel strategiczny Sposób realizacji celu 

Cel strategiczny A - Gmina Wilkowice jest 

obszarem rozwoju kultury fizycznej i 

wielokierunkowej edukacji prozdrowotnej 

oraz promocji zdrowego, aktywnego stylu 

życia. 

Wszystkie stowarzyszenia i kluby sportowe 

działające na terenie gminy w okresie 

obowiązywania strategii rozwijają swoją 

działalność, poszerzają zakres oferowanych 

zajęć sportowo-rekreacyjnych i rozwijają 

nowe dyscypliny sportowe: lekkoatletyka, 

judo, piłka ręczna, nordic walking. 

Stowarzyszenia te promują aktywny styl 

życia, prowadzą regularne badania 

zawodników oraz prowadzą edukację 

prozdrowotną poprzez psychologów sportu i 

lekarzy sportowych. 

Dodatkowo podejmowane są akcje 

prozdrowotne realizowane przez jednostki 

organizacyjne Gminy – Samodzielny 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny 

Ośrodek Kultury „Promyk”, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej (np. spotkania 

z psychodietetykiem, psychologiem, wyjścia 

w góry z przewodnikiem).  
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Cel strategiczny B - Gmina Wilkowice jest 

obszarem dostępu do nowoczesnej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

 

GOSiR w Wilkowicach, który administruje i 

zarządza infrastrukturą sportowo-

rekreacyjną, utrzymuje obiekty w należytym 

stanie technicznym, prowadząc bieżące 

prace konserwacyjne i remontowe. Obiekty 

objęte są corocznymi przeglądami 

technicznymi, potwierdzonymi stosownymi 

protokołami.  

GOSIR dysponuje następującymi obiektami: 

- hala sportowa, 

- siłownia, 

- ścianka wspinaczkowa, 

- boisko sportowe przy ul. Wyzwolenia w 

Wilkowicach, 

- kompleks boisk sportowych ORLIK o 

nawierzchni syntetycznej przy ul. Samotnej 

w Wilkowicach, 

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

sztucznej przy ul. Cymsa w Bystrej, 

- kompleks boisk trawiastych przy ul. Do 

Lasku w Wilkowicach, 

- siłownia zewnętrzna przy ul. Samotnej w 

Wilkowicach, 

- kompleks skoczni narciarskich HS19 i 

HS31 przy ul. Ochota w Bystrej, 

- trasy do narciarstwa biegowego w partiach 

szczytowych Magurki Wilkowickiej,  

- trasy do narciarstwa biegowego w partiach 

szczytowych Magurki Wilkowickiej,  

- stadion lekkoatletyczny o nawierzchni 

poliuretanowej z homologacją Polskiego 

Związku Lekkiej Atletyki, 

- boisko hybrydowe o nawierzchni 

naturalnej i syntetycznej, opartej na licencji 

włoskiej. 

Cel strategiczny C - Gmina Wilkowice jest 

obszarem osiągania wysokich wyników w 

rywalizacji sportowej. 

 

Kluby Sportowe działające na terenie 

Gminy Wilkowice osiągają znaczące 

sukcesy sportowe, w tym m.in. w roku 2019: 

• LKS Klimczok-Bystra – reprezentanci 

Polski w biegach narciarskich, skokach 

narciarskich oraz kombinacji norweskiej – 
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m.in. Jakub Wolny, Piotr Kudzia, 1 

miejsce - Mistrzostwa Polski Młodzików 

w narciarstwie biegowym (drużyna 

żeńska).  

• KS Bystra – 7-8 miejsce w Pucharze 

Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

młodziczek, Wicemistrzostwo Śląska w 

kat. młodziczka, reprezentantki Kadr 

Polski juniorek młodszych w piłce ręcznej 

oraz juniorek w piłce ręcznej plażowej. 

 

Realizacja celów operacyjnych i zadań Strategii: 

 W zakresie sportu: 

1. Cel I - Promocja sportowego, aktywnego stylu życia. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. promowanie stowarzyszeń kultury 

fizycznej prowadzących szkolenie 

sportowe w określonych dyscyplinach 

sportowych i osiągających wysokie 

wyniki sportowe 

- publikacje w gazecie „Głos Gminy 

Wilkowice”, 

- publikacje na www.wilkowice.pl, 

- publikacje w gazecie „Mój Powiat”, 

- portalu społecznościowym facebook.com. 

2. promowanie sportowców osiągających 

wysokie wyniki sportowe 

W roku 2019 nagrodzono sportowców za 

wybitne osiągnięcia sportowe - przyznano 

łącznie 14 stypendiów sportowych oraz 16 

nagród za osiągnięcia sportowe w roku 2018 

oraz 45 nagród za szkolne osiągnięcia sportowe 

w roku szkolnym 2018/2019. 

3. promowanie w zbiorowej świadomości 

społecznej pozytywnego 

oddziaływania treningu sportowego na 

rozwój psychofizyczny uczestników 

tego procesu 

Kluby sportowe organizują spotkania z 

rodzicami zawodników biorących udział w 

zajęciach sportowych oraz spotkania z 

psychologami sportu. 

W ramach popularyzacji pozytywnego 

oddziaływania treningu sportowego 13 grudnia 

2019 na hali GOSiR odbyła się impreza 

przeznaczona dla uczniów wszystkich 

gminnych szkół o nazwie „Alternatywny WF”, 

którą przeprowadziła Fundacja Moniki Pyrek. 

http://www.wilkowice.pl/
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4. wspólne realizowanie przedsięwzięć 

sportowych z partnerami gminy 

polskimi                           i 

zagranicznymi 

W 2019 r. klub sportowy GLKS Wilkowice 

rozpoczął wspólnie z partnerami z czeskiej 

miejscowości Triniec realizację zadania 

„Polsko-czeskie spotkania sportowe! 

Doskonalenie umiejętności w piłce nożnej”, 

realizowanego w ramach Mikroprojektów 

Euroregionu Beskidy w ramach Programu 

INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 

2014-2020 . 

 

2. Cel II - Zapewnienie wysokiego standardu bazy sportowej przeznaczonej dla sportu 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. modernizacja istniejących obiektów Modernizacja wykonywana była na bieżąco w 

miarę potrzeb. Przeprowadzane są 

systematyczne kontrole stanu technicznego 

zakańczane przeglądami. 

2. doposażenie obiektów w 

specjalistyczny sprzęt i urządzenia 

sportowe 

Na bieżąco uzupełnia się i wymienia zużyty 

sprzęt sportowy. 

3. budowa nowych obiektów sportowych 3 czerwca 2019 r. oficjalnie otwarto nowe 

wielofunkcyjne boisko szkolne o nawierzchni 

poliuretanowej przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Mesznej, które zostało 

wybudowane w roku poprzednim.  

4. ustalenie zasad dostępu na treningi i 

zawody sportowe do obiektów 

sportowych gminy dla stowarzyszeń i 

podmiotów prowadzących szkolenie w 

sekcjach sportowych 

W pierwszej kolejności z obiektów korzystają 

stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu 

Gminy Wilkowice, następnie mieszkańcy, w 

pozostałej kolejności organizacje i 

stowarzyszenia z zewnątrz. W minionym roku 

uwzględniono bezpłatny dostęp do hali 

sportowej i siłowni w GOSIR oraz sal 

gimnastycznych w szkołach dla weteranów i 

weteranów poszkodowanych (zgodnie z art. 

38a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o weteranach działań poza granicami 

państwa oraz niektórych innych ustaw). 
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5. koordynowanie właściwego 

wykorzystania istniejących obiektów 

sportowych 

Koordynowanie wykorzystania istniejących 

obiektów sportowych zajmuje się GOSiR w 

Wilkowicach. 

 

3. Cel III - Stworzenie w gminie szerokiej oferty programowej, zapewniającej możliwość 

dokonywania wyboru sposobu usprawniania się. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. wspieranie przez samorząd działań 

zmierzających do poszerzenia oferty 

programowej podmiotów zajmujących 

się szkoleniem sportowym 

Coroczne ogłaszanie otwartych konkursów 

ofert na zadnia z zakresu kultury fizycznej i 

sportu (w 2019 roku ogłoszono otwarty 

konkurs ofert na zadnia w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej, w ramach 

którego przyznano na realizację zadań kwotę 

200 000 zł). 

2. dostosowywanie sportowej oferty 

programowej klubów sportowych do 

oczekiwań środowiska 

Wszystkie działające na terenie Gminy 

Wilkowice stowarzyszenia mają dostęp do 

środków budżetowych, dzięki czemu mogą 

dostosowywać swoją ofertę do aktualnego 

zapotrzebowania społecznego na różnego 

rodzaju aktywności. 

3. wspieranie przez samorząd inicjatyw 

obywatelskich zmierzających do 

tworzenia nowych stowarzyszeń 

kultury fizycznej 

W 2019 r. na terenie Gminy Wilkowice 

powstał nowy klub sportowy - Bystrzańska 

Akademia Tenisowa w Bystrej. 

4. popularyzacja na forum gminy 

różnych dyscyplin sportowych poprzez 

organizację spotkań ze znanymi 

sportowcami, organizowanie na 

obiektach gminnych zawodów 

sportowych na najwyższym szczeblu 

Na obiektach GOSiR w Wilkowicach 

zorganizowano szereg prestiżowych zawodów 

sportowych w różnych dyscyplinach na 

szczeblu krajowym i międzynarodowym, m.in.: 

XII Puchar Magurki w Biegach Narciarskich - 

"Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy 

Habsburg", Puchar Magurki w biegach 

górskich, Uphill Magurka MTB – edycje 

wiosenna oraz jesienna, „IV Memoriał 

Zbigniewa Pietrzykowskiego” wraz z 

międzypaństwowym meczem bokserskim 

Polska – Australia. W części z tych imprez, w 

celu ich promocji, uczestniczyli uznani 

sportowcy, m.in. Przemysław Niemiec podczas 
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Uphill Magurka MTB. Dużym 

zainteresowaniem cieszyło się również 

spotkanie z Moniką Pyrek, podczas imprezy 

przeznaczonej dla uczniów wszystkich 

gminnych szkół o nazwie „Alternatywny WF z 

Moniką Pyrek”. Na wszystkie gminne imprezy 

sportowe zapraszani są związani z Gminą 

Wilkowice olimpijczycy.  

 

4. Cel IV - Zapewnienie wysokiego poziomu szkolenia sportowego. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. zatrudnianie do pracy z dziećmi i 

młodzieżą w sekcjach sportowych 

osób z odpowiednimi kwalifikacjami – 

posiadającymi co najmniej stopień 

instruktora w danej dyscyplinie 

sportowej 

Wszystkie kluby sportowe otrzymują środki z 

budżetu gminy w ramach otwartego konkursu 

ofert na zatrudnianie wykwalifikowanej kadry 

trenerskiej. Związki sportowe, w których 

zrzeszone są kluby, również wymagają, aby 

osoby prowadzące zajęcia posiadały stosowne 

wykształcenie. 

2. promowanie i nagradzanie 

indywidualnych osiągnięć 

zatrudnionych szkoleniowców 

W ramach Uchwały nr VII/62/2019 Rady 

Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i 

wysokości stypendiów sportowych, nagród i 

wyróżniania, którym jest tytuł „Zasłużony 

Sportowiec Gminy Wilkowice” wprowadzono 

możliwość przyznawania nagród dla trenerów 

zasłużonych w osiąganiu przez zawodników 

wysokich wyników sportowych. W roku 2019 

za osiągnięcia w roku 2018 wyróżniony taką 

nagrodą został trener KS Bystra, Roman 

Kubica. 

3. stworzenie systemu wynagradzania 

kadry trenerskiej i instruktorskiej oraz 

systemu wspomagania kształcenia, 

dokształcania i doskonalenia 

zawodowego osób prowadzących 

zajęcia sportowe 

Każde stowarzyszenie posiada wewnętrzy 

system wynagradzania kadry trenerskiej. 

Ponadto obowiązkiem każdego 

licencjonowanego trenera jest uczestniczenie w 

kursach i konferencjach organizowanych przez 

odpowiednie związki sportowe. 
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5. Cel V - Dofinansowywanie działalności statutowej stowarzyszeń kultury fizycznej. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. udzielanie wsparcia finansowego, w 

ramach otwartych konkursów ofert lub 

dotacji na zadania realizowane przez 

stowarzyszenia kultury fizycznej – ze 

szczególnym uwzględnieniem klubów 

sportowych uczestniczących we 

współzawodnictwie sportowym 

W 2019 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert 

na zadnia w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej, w ramach 

którego przyznano na realizację zadań kwotę 

200 000 zł.  

Ponadto, w 2019 r. kluby (LKS Klimczok-

Bystra, KS Bystra, GLKS Wilkowice) 

skorzystały z  dofinansowania w ramach 

Programu Klub Ministerstwa Sportu i Turystki. 

2. opracowanie regulaminu otwartych 

konkursów ofert lub dotacji na 

realizowane zadania, w ramach 

budżetu gminy, dla klubów 

sportowych – uzależniającego 

wysokość dotacji od: liczby sekcji 

sportowych, członków, zawodów 

sportowych, w których udział biorą 

sekcje klubu, oraz uzyskiwanych przez 

nich wyników w rywalizacji sportowej 

Każdorazowo otwarty konkurs ofert posiada 

regulamin, a  wysokość przyznanych środków 

w części uzależniona jest od liczby sekcji, 

członków itp. 

 

3. współpraca organizacji 

pozarządowych i wspólne korzystanie 

przez zarządy stowarzyszeń kultury 

fizycznej z pomocy prawno-księgowej 

Kluby mają możliwość konsultacji z 

pracownikami Urzędu Gminy w Wilkowicach. 

 

 W zakresie rehabilitacji ruchowej: 

1. Cel I – Promocja i upowszechnianie rekreacji ruchowej. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. promowanie instytucji i organizacji 

organizujących rekreację ruchową dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych 

Wszystkie organizacje, które zajmują się 

rekreacją ruchową  mają dostęp do prasy 

gminnej, strony www Gminy Wilkowice, 

GOSiR-u, a także tablic ogłoszeń. 

2. propagowanie wartości zdrowotnych, 

ekonomicznych i społecznych 

wynikających                    z udziału w 

rekreacji ruchowej 

Publikacja artykułów prozdrowotnych w prasie 

gminnej oraz spotkania w GOK Promyk 

dotyczące zdrowia. 
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3. współpraca z mediami w celu 

kreowania postaw aktywnych 

sportowo 

Stała współpraca z prasą gminną, oficjalnymi 

stronami internetowymi jednostek gminnych, 

powiatem bielskim oraz lokalnymi mediami, 

takimi jak Radio Bielsko. W celu szerszej 

promocji gminnego sportu w 2019 r. GOSiR 

nawiązał współpracę z jedną z lokalnych grup 

medialnych. 

 

2. Cel II – Zapewnienie dostępu do obiektów rekreacyjnych. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. modernizacja istniejących obiektów Obiekty utrzymywane są na dobrym poziomie 

technicznym. 

2. doposażenie obiektów w sprzęt 

rekreacyjno-sportowy 

Doposażanie w dobry sprzęt sportowy, który 

jest również na bieżąco wymieniany w miarę 

potrzeb. 

3. budowa nowych obiektów 

rekreacyjnych - centrum narciarstwa 

biegowego na Magurce 

Trwają prace nad przygotowaniami do 

modernizacji tras polegające na poszerzeniu ich 

pod potrzeby stylu dowolnego. 

4. ustalenie zasad dostępu do obiektów 

sportowych gminy dla stowarzyszeń i 

podmiotów prowadzących różnorodne 

formy rekreacji 

Organizacje z terenu Gminy Wilkowice 

korzystają z obiektów na warunkach 

preferencyjnych. 

5. zapewnienie preferencyjnych 

warunków dostępu dla dzieci i 

młodzieży do obiektów sportowo - 

rekreacyjnych 

Dzieci i młodzież korzystają z obiektów 

nieodpłatnie. 

 

3. Cel III – Stworzenie oferty zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. zwiększanie oferty zajęć rekreacyjno-

sportowych (tzw. SKS) prowadzonych 

przez szkoły podstawowe i 

gimnazjalne 

Szkoły z terenu gminy prowadzą zajęcia 

rekreacyjno-sportowe (SKS) w różnych 

dyscyplinach sportowych.  
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2. wspieranie finansowe i logistyczne 

imprez rekreacyjnych organizowanych 

w ramach szkolnych ferii zimowych i 

wakacji letnich 

Gmina Wilkowice ogłosiła otwarty konkurs 

ofert w zakresie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym oraz działalności na 

rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży, które powinno być 

realizowane w szczególności poprzez działania 

dotyczące realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 polegające na 

organizacji wypoczynku zimowego wraz z 

realizacją programu profilaktyczno-

wychowawczego z zakresu rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu 

narkomanii, dzięki któremu przeprowadzono 

zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w 

Wilkowicach oraz w Mesznej.  

Podczas wakacji Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadziła trzykrotnie tygodniowe tury 

wypoczynku dla dzieci z każdego z sołectw.  

3. organizowanie masowych imprez 

sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, 

młodzieży                        i dorosłych 

W roku 2019 zorganizowano szereg imprez 

sportowych o szerokim charakterze, m.in. 

Puchar Magurki w biegach górskich czy też 

Uphill Magurka MTB. 

 

4. Cel IV – Zapewnienie atrakcyjności i wysokiego poziomu zajęć rekreacyjnych. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. systematyczne monitorowanie potrzeb 

w zakresie rekreacji ruchowej 

Osoby prowadzące zajęcia sportowe na bieżąco 

prowadzą ewaluację potrzeb w zakresie 

rekreacji ruchowej i dostosowują profil zajęć 

do zainteresowań uczestników, w tym przede 

wszystkim nowe dyscypliny: judo, 

lekkoatletyka, piłka ręczna. 
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2. zatrudnienie osób posiadających 

uprawnienia do prowadzenia 

określonych form rekreacji 

Każda osoba prowadząca zajęcia ma stosowne 

uprawnienia potwierdzone certyfikatami lub 

licencjami sportowymi oraz jest weryfikowana 

pod względem niekaralności. 

3. opracowanie i wdrożenie w życie 

systemu wspierającego kształcenie, 

doskonalenie                   i 

dokształcanie osób prowadzących 

zajęcia z zakresu rekreacji 

Corocznie organizowane są dla osób 

prowadzących zajęcia rekreacyjne i sportowe 

szkolenia ze specjalistami z ośrodka 

gimnastyki korekcyjnej w Bielsku-Białej. 

 

 W zakresie wychowania fizycznego: 

1. Cel I –  Wdrażanie dzieci i młodzieży do systematycznego udziału w ćwiczeniach 

fizycznych i zajęciach wychowania fizycznego. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. organizowanie zajęć wychowania 

fizycznego - zgodnie z wymogami 

prawa oświatowego 

- Organizowane zajęcia są zgodne z wymogami 

prawa oświatowego. 

2. wdrażanie dzieci do systematycznego 

udziału w ćwiczeniach ruchowych - od 

okresu przedszkolnego 

- Organizuje się zajęcia dla dzieci 

przedszkolnych i szkolnych. 

- Podczas większości zawodów przewiduje się 

wprowadzenie kategorii przedszkolnych i 

szkolnych. 

3. kształtowanie prawidłowych nawyków 

ruchowych w zajęciach prowadzonych 

przez wykwalifikowanych nauczycieli 

wychowania fizycznego, w ramach 

kształcenia zintegrowanego (klasy I – 

III szkoły podstawowej) 

- Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, co 

jest jednoznaczne z kształtowaniem 

prawidłowych nawyków ruchowych. 

4. zapewnienie udziału całej populacji 

uczniów w zajęciach wychowania 

fizycznego                        w szkole 

podstawowej i gimnazjalnej 

- Przykłada się dużą wagę, aby prowadzone 

zajęci były dostosowane do możliwości 

ruchowych uczestników. 

- Przeprowadza się pogadanki ze sportowcami, 

olimpijczykami, popularyzujące sport, 

zachęcające do korzystania z zajęć. 
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5. zwiększenie liczby uczniów klas IV – 

VI szkół podstawowych oraz uczniów 

szkół gimnazjalnych w 

systematycznych formach uprawiania 

sportu i rekreacji (od 2 do 4 godzin 

tygodniowo) 

- Prowadzi się dodatkowe zajęcia rekreacyjno-

sportowe, poza wymaganym limitem zajęć 

wychowania fizycznego, w postaci dwóch w 

tygodniu zajęć z piłki ręcznej, siatkowej lub 

lekkoatletyki. 

6. organizowanie zajęć w ramach 

powszechnej nauki pływania, w 

szczególności dla uczniów szkół 

podstawowych w klasach I-III 

- Zajęcia są prowadzone w ramach otwartego 

konkursu ofert przez organizację pozarządową 

mającą doświadczenie w realizacji tego typu 

zajęć – zajęcia dotyczą wszystkich szkół 

podstawowych z terenu Gminy Wilkowice. 

 

2. Cel II – Zapewnienie wysokiego poziomu wychowania fizycznego. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. wspieranie kształcenia, doskonalenia i 

dokształcania nauczycieli w zakresie 

wychowania fizycznego (studia 

podyplomowe, kursy kwalifikacyjne  i 

doskonalące) 

- Nauczyciele w ramach pracy zawodowe są 

zobowiązani do systematycznego podnoszenia i 

uzupełniania swoich kwalifikacji. 

2. w szkołach gimnazjalnych 

wprowadzenie klas z rozszerzonym 

programem nauczania wychowania 

fizycznego i/lub klas sportowych 

- W 2019 r. swoje istnienie zakończyły 

gimnazja, w obrębie których prowadzone były 

klasy sportowe. 

 

3. Cel III – Zapewnienie wysokiego standardu bazy sportowej przeznaczonej do 

prowadzenia wychowania fizycznego. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. modernizacja istniejących obiektów W 2019 r. wykonano renowację parkietu na sali 

gimnastycznej w SP nr 1 w Bystrej.  

 

2. doposażenie obiektów w 

specjalistyczny sprzęt i urządzenia 

sportowe 

W miarę potrzeb uzupełnia się obiekty w sprzęt 

oraz urządzenia sportowe dla wszystkich 

objętych programem dyscyplin 
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3. budowa nowych obiektów sportowych W 2019 r. uroczyście otwarto boisko szkolne o 

nawierzchni poliuretanowej w Mesznej przy ul. 

Szkolnej.  

 

 W zakresie rehabilitacji ruchowej: 

1. Cel I – Zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacji ruchowej. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. organizowanie zajęć gimnastyki 

korekcyjno–kompensacyjnej 

- Prowadzone są zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne w ramach Gminnego Ośrodka 

Korekcyjno-Kompensacyjnego. 

2. systematyczne diagnozowanie potrzeb 

w zakresie gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej 

- Komisja ds. Sportu, Turystyki Zdrowia i 

Promocji Gminy systematycznie koordynowała 

działania ośrodka 

- Koordynator gminny corocznie składa 

sprawozdania z działalności. 

 

2. Cel II – Zapewnienie bazy do zajęć korekcyjno–kompensacyjnych. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. budowa nowych sal do zajęć 

korekcyjno–kompensacyjnych 

- Ze względu na brak możliwości lokalowych 

nie są dostępne specjalistyczne salki do tego 

typu działań. 

- Zajęcia odbywają się na istniejących salach 

gimnastycznych. 

2. doposażenie obiektów w sprzęt 

rehabilitacyjny 

- Obiekty wyposażone są w niezbędny sprzęt 

rehabilitacyjny i sprzęt sportowy do 

prowadzenia zajęć.  

 

3. Cel III – Zapewnienie wysokiego poziomu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. wspieranie kształcenia, doskonalenia i 

dokształcania nauczycieli w zakresie 

gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej (studia podyplomowe, 

kursy kwalifikacyjne i doskonalące) 

- Nauczyciele w ramach pracy zawodowe są 

zobowiązani do systematycznego podnoszenia i 

uzupełniania swoich kwalifikacji. 

- Corocznie organizowane są kurso-konferencje 

z przedstawicielami Ośrodka Gimnastyki 

Korekcyjno-Kompensacyjnej w Bielsku-Białej. 
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4. Cel IV – Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości uprawiania sportu  

i rekreacji. 

 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. wspieranie i promowanie sportu i 

rekreacji osób niepełnosprawnych 

- Zajęcia są prowadzone przy współpracy z 

GOPS i DPS w Wilkowicach poprzez 

realizację programu „Hala bez barier”, gdzie 

młodzież szkolna pod kierunkiem nauczycieli 

prowadzi zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 

osób niepełnosprawnych. 

- Organizowana jest olimpiada Beskidzkie 

Igrzyska Integracyjne, w których bierze udział 

12 DPS z terenu południa Polski, Słowacji i 

Czech (10 października 2019 r. na hali GOSiR 

odbyła się siódma edycja Beskidzkich Igrzysk 

Integracyjnych). 

2. zapewnienie preferencyjnych zasad 

dostępu do obiektów sportowych 

i rekreacyjnych 

- W miarę potrzeb obiekty są użyczane na 

realizację zajęć dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

3. likwidacja barier architektonicznych w 

obiektach sportowych i rekreacyjnych 

- Budowane w ostatnich latach obiekty 

sportowe nie posiadają barier 

architektonicznych. 

 

 W zakresie turystyki: 

1. Cel I – Promocja i upowszechnianie turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. promocja różnorodnych form turystyki 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

- Promocja turystyki na terenie Gminy 

Wilkowice odbywa się na łamach gazety Głos 

Gminy Wilkowice oraz na stronach 

internetowych gminy oraz jednostek 

podległych. 
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2. wspieranie przedsięwzięć 

turystycznych organizowanych przez 

placówki oświatowe                   i 

organizacje pozarządowe 

- Pomoc jednostek organizacyjnych Gminy 

Wilkowice w organizacji imprez turystycznych 

organizowanych przez szkoły oraz organizacje 

z terenu gminy. 

- Dodatkowo w 2019 roku w ramach 

działalności GKRPA wsparto działalność 

Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego 

PTTK „Wędrowiec” przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Mesznej. 

3. organizowanie projektów 

turystycznych dla dzieci i młodzieży w 

ramach feryjnej akcji „Zima” oraz 

wakacyjnej akcji „Lato” 

- W ramach akcji feryjnych organizowane są 

wyjścia turystyczne w pobliskie góry, ponadto 

w ramach działalności GOK odbywają się 

wyjścia z przewodnikiem „Przewodnik czeka” 

– w 2019 r. odbyło  się ich łącznie 8 i udział 

wzięło w nich 151 osób.  

4. podejmowanie działań łączących 

turystykę i krajoznawstwo z innymi 

obszarami edukacji takimi jak np. 

ekologia czy dziedzictwo kulturowe 

- Organizacja imprez turystycznych wspólnie z 

GOK „Promyk” w Bystrej, w trakcie których 

promowane są atrakcje związane z tradycją i 

kulturą. 

5. realizowanie wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi masowych imprez 

turystycznych 

- Organizowane imprezy turystyczne nie mają 

charakteru imprez masowych. 

6. promowanie gminy Wilkowice - ze 

szczególnym uwzględnieniem miejsc 

atrakcyjnych turystycznie 

- Na terenie Gminy Wilkowice umieszczone są 

tablice/witacze informujące o interesujących 

obiektach turystycznych. 

7. podjęcie działań zmierzających do 

promowania gmin partnerskich 

polskich i zagranicznych 

- Ciągłą współpraca z gminami partnerskimi z 

Polski, Czech, Słowacji i Węgier. 

 

 

2. Cel II – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej 

Lp. Zadania Wykonanie 

1. modernizacja obiektów atrakcyjnych 

dla turystów 

- Bieżąca modernizacja obiektów należących 

do gminy Wilkowice pod kątem atrakcyjności 

dla osób przyjezdnych oraz mieszkańców. 

2. wyznaczenie i budowa ścieżek 

rowerowych oraz wytyczanie szlaków 

turystyki rowerowej 

- Ze względu na brak możliwości finansowych 

oraz trudności z uzyskaniem zgód od 

właścicieli nieruchomości zadanie nie zostało 

zrealizowane. 
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3. budowa nowych obiektów 

rekreacyjnych - centrum turystyki 

pieszo – rowerowej 

- Ze względu na brak możliwości finansowych 

zadanie nie zostało zrealizowane. 

4. wspieranie działań, których celem jest 

zwiększenie liczby miejsc 

noclegowych na terenie gminy 

Wilkowice 

- Na stronie internetowej gminy prowadzona 

jest ewidencja miejsc noclegowych na terenie 

gminy Wilkowice oraz ich promocja. 

 

Program współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi 

Program współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wilkowice 

nr LIII/447/2018 z dnia 31 października 2018 roku.  

Program ten jest jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady 

współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku 

publicznego. Program, uchwalany corocznie, przede wszystkim określa cele i obszary 

współpracy, wyznacza zadania priorytetowe, a także formy i tryby ich realizacji. Współpraca 

Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji. Sprawozdanie z realizacji programu 

za rok poprzedni przedkładane jest corocznie do 31 maja organowi stanowiącemu JST oraz 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wójt Gminy Wilkowice przeprowadził łącznie 4 otwarte konkursy ofert na zadania publiczne: 

a) Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

w 2019 r. w terminie od 14 stycznia do 30 listopada 2019 r. W wyniku konkursu dotację 

otrzymały:  

Lp. 
Nazwa organizacji/klubu 

sportowego 
Tytuł zadania Kwota przyznana 

1. 

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "KLIMCZOK-

BYSTRA" 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

utalentowanych sportowo w 

narciarstwie klasycznym w 2019 

roku 

50 000,00 zł 

2. 

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "KLIMCZOK-

BYSTRA" 

Konkurs w skokach narciarskich 

o Puchar Wójta Gminy 

Wilkowice 2019 

2 000,00 zł 

3. 

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "KLIMCZOK-

BYSTRA" 

Konkurs w skokach narciarskich 

pn. Memoriał J. Przybyły 2019 
2 000,00 zł 
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4. 

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "KLIMCZOK-

BYSTRA" 

Organizacja zawodów 

ROLLSKI 2019 
3 000,00 zł 

5. 

GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY WILKOWICE 

W WILKOWICACH 

Szkolenie dzieci i młodzieży w 

dyscyplinach sportowych piłka 

nożna i piłka siatkowa 

50 000,00 zł 

6. 
STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU MESZNEJ 
Aktywna Meszna 2019 3 000,00 zł 

7. 
STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU MESZNEJ 

Aktywna i bezpieczna kobieta 

2019 
1 500,00 zł 

8. 
STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU MESZNEJ 
Miniolimpiada 2019 3 000,00 zł 

9. 
STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU MESZNEJ 
Sport z zuchami i harcerzami 2 500,00 zł 

10. 
KLUB SPORTOWY 

"BYSTRA" W BYSTREJ 

Szkolenie dzieci i młodzieży w 

dyscyplinie piłka nożna z 

uwzględnieniem zajęć 

ruchowych-ogólnorozwojowych 

12 000,00 zł 

11. 
KLUB SPORTOWY 

"BYSTRA" W BYSTREJ 

Szkolenie dzieci i młodzieży w 

dyscyplinie piłka ręczna z 

uwzględnieniem zajęć 

ruchowych-ogólnorozwojowych 

25 000,00 zł 

12. 

STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU WSI BYSTRA 

"BYSTRZAŃSKA 

INICJATYWA" 

X Bystrzański Integracyjny 

Turniej Szachowy 
1 500,00 zł 

13. 
OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA BYSTRA 

Młodzi Strażacy Gminy 

Wilkowice 
2 000,00 zł 

14. 

STOWARZYSZENIE KICK-

BOXING BESKID 

DRAGON 

Organizowanie szkolenia dla 

dzieci i młodzieży - kickboxing 
4 000,00 zł 

15. 

UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY ALFA 

WILKOWICE 

Akrobatyka sportowa i skoki na 

trampolinie gwarancją 

sprawności ogólnej dzieci i 

młodzieży 

8 000,00 zł 

16. 

MŁODZIEŻOWY KLUB 

SPORTOWY "WILKI" 

WILKOWICE 

Szkolenie dzieci i młodzieży w 

dyscyplinach sportowych: 

lekkoatletyka i sporty walki - 

judo 

3 500,00 zł 

17. ULTRA BESKID SPORT 
Organizacja 6 Biegu o Złotą 

Szyszkę w Bystrej 
2 000,00 zł 

Razem: 175 000,00 zł 
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b) Na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego w 2019 r. w terminie od 11 stycznia do 30 listopada 2019 r. W wyniku konkursu 

dotację otrzymały:   

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota przyznana 

1. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Bystra „Bystrzańska 

Inicjatywa” 

Ukazać Twórców Sztuki – 

Biwak w Bystrej miejscem 

spotkania artystów ludowych 

3 500,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Bystra „Bystrzańska 

Inicjatywa” 

X Bystrzańskie Gody – 

Kolędnicy Przebierańcy 
3 000,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Bystra „Bystrzańska 

Inicjatywa” 

Renowacja i odnowienie rzeźb 

wpisanych w krajobraz Bystrej 
2 500,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie „Razem dla 

Wilkowic” 

XI edycja - Dyktando z języka 

polskiego "Ortograficzne 

Potyczki" 

1 900,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie „Razem dla 

Wilkowic” 

Zapraszamy na spotkanie z 

historią kultury rolnej gminy 

poprzez utworzenie mini ogrodu 

sensoryczno-biologicznego 

5 300,00 zł 

6. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

Bystra 
Pielęgnowanie kultury ludowej 5 500,00 zł 

7. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

Bystra 

Międzynarodowy Konkurs 

Kolęd i Pastorałek "Beskidzka 

bitwa na kolędy" 

6 600,00 zł 

8. 

Stowarzyszenie Kulturalne 

Miłośników Beskidzkiej 

Ziemi 

Kultywowanie tradycji poprzez 

stroje ludowe 
4 000,00 zł 

9. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

p.w. Najdroższej Krwi Pana 

Jezusa w Bystrej Krakowskiej 

Konkurs Kolęd i Pastorałek w 

Bystrej 
700,00 zł 

10. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Bystrej 

Upamiętnienie 75 rocznicy 

Powstania Warszawskiego 
2 000,00 zł 

11. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Bystrej 
Kultywowanie tradycji Sobótka 2 000,00 zł 

12. 
Stowarzyszenie Ekologiczno-

Kulturalne Klub Gaja 

Festiwal Ekodzieło 2019 na 

terenie Gminy Wilkowice 
6 500,00 zł 
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13. Związek Podhalan w Polsce 

Bitwa na wilkowickich szańcach 

- 7 rekonstrukcja bitwy polsko-

szwedzkiej w Wilkowicach z 8 

marca 1656 r. 

8 000,00 zł 

14. 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Mesznej 

Meszna - Ludzie z pasją 2 - 

Wystawa malarstwa 

amatorskiego 

1 500,00 zł 

15. 
Stowarzyszenie Zbójników 

„Beskidnicy" 
Zbójnicy na groniu 3 500,00 zł 

16. 
Stowarzyszenie Kulturalne 

Huciska 

Obchody 430-lecia istnienia 

osady Huciska 
3 500,00 zł 

Razem: 60 000,00 zł 

 

c) Na realizację zadań publicznych gminy Wilkowice w roku 2019 w zakresie porządku i 

bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, które powinno 

być realizowane w szczególności poprzez działania dotyczące realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, polegające na 

organizacji wypoczynku zimowego wraz z realizacją programu profilaktyczno-

wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu 

narkomanii w terminie od 9 lutego do 24 lutego 2019 r. W wyniku konkursu dotację otrzymało: 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota przyznana 

1. 

Gminny Ludowy Klub 

Sportowy "Wilkowice", 43-

365 Wilkowice, ul. Samotna 

12 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

na sportowo - zima 2019 
7 200,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Mesznej, 43-360 Meszna, ul. 

Szkolna 1 

Meszna - Zimowisko 2019 4 800,00 zł 

Razem: 12 000,00 zł 

 

d) Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

poprzez realizację „Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas III szkoły 

podstawowej - powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać" w terminie  

od 1 marca 2019 roku do 30 listopada 2019 r. W wyniku konkursu dotację otrzymało:  
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Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota przyznana 

1. 

Stowarzyszenie 

Integracyjne 

Eurobeskidy, 34-

325 Łodygowice, ul. 

Królowej Jadwigi 6 

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci klas I, 

II, III szkoły podstawowej – 

powszechna nauka pływania „Umiem 

Pływać" 

25 000,00 zł 

    RAZEM: 25 000,00 zł 

 

W wyżej wymienionych konkursach organizacje pozarządowe złożyły łącznie 36 ofert.    

W wyniku przedmiotowych konkursów zawarto 35 umów z organizacjami pozarządowymi na 

realizację zadań publicznych. Dotacji udzielono 18 organizacjom pozarządowym. 

Na realizację zadań przekazano środki budżetowe o łącznej wysokości 272.000,00 zł. Kwota 

dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe zwrócona w roku 2019 wyniosła 

2,37 zł. 

Zgodnie z zawartymi umowami realizatorzy poszczególnych zadań złożyli terminowo  

sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenia z otrzymanych dotacji. 

Zadania publiczne realizowane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  

Wójt Gminy Wilkowice zawarł 1 umowę na realizację zadań publicznych realizowanych w 

trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na łączną kwotę 4.000,00 zł. 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota przyznana 

1. 

Polski Związek Niewidomych 

Okręg Śląski, 41-500 Chorzów, 

ul. Katowicka 77 

Aktywizacja osób 

niepełnosprawnych szansą na ich 

samodzielne funkcjonowanie 

4 000,00 zł 

 RAZEM: 4 000,00 zł 

 

Zgodnie z zawartą umową realizator zadania złożył terminowo sprawozdanie z ich wykonania 

oraz rozliczenie z otrzymanej dotacji. 

W oparciu o niniejszy Program, z organizacjami pozarządowymi prowadzono również 

współpracę pozafinansową. Na stronie internetowej Gminy Wilkowice umieszczano 

informacje dla organizacji pozarządowych. Ponadto w miesięczniku „Głos Gminy 
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Wilkowice” oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowicach 

www.wilkowice.pl oraz na oficjalnym profilu Gminy Wilkowice na portalu 

społecznościowym Facebook, publikowane były istotne informacje dotyczące współpracy 

Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi, w tym informacje o realizowanych przez 

organizacje zadaniach publicznych. 

Przeprowadzono także konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy 

Wilkowice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2018, których formę i zakres określono w Uchwale nr I/6/2010 Rady Gminy Wilkowice  

z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Wprowadzenie i realizacja Programu służyły głównie: 

 umacnianiu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

 umacnianiu lokalnych działań, stworzeniu warunków do powstawania inicjatyw  

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych oraz zwiększeniu 

aktywności społecznej mieszkańców Gminy; 

 integracji podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które działają 

na terenie Gminy Wilkowice lub na rzecz jej mieszkańców (bez względu na siedzibę); 

 podwyższeniu efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy. 

http://www.wilkowice.pl/
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4. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

Rada Gminy Wilkowice w roku 2019 obradowała: 

-  w styczniu 2019 r. w składzie 14 osobowym – w tym składzie Rada odbyła 1 posiedzenie 

(sesję) w styczniu 2019 r. i podjęła 6 uchwał. 

- od lutego do sierpnia 2019 r. w składzie 15 osobowym – w tym składzie Rada odbyła 6 

posiedzeń (sesji) i podjęła 57 uchwał, 

- od września do grudnia 2019 r. w składzie 14 osobowym – w tym składzie Rada odbyła 4 

posiedzenia (sesje) i podjęła 48 uchwał. 

Łącznie w 2019 r. Rada Gminy podjęła 111 uchwał podczas 11 sesji.  

 

Realizacja Uchwał podjętych w roku 2019 przez Radę Gminy Wilkowice przedstawia się 

następująco: 

ROK 2019 Uchwały 

zrealizowane 

Uchwały w 

trakcie 

realizacji 

Uchwały 

uchylone 

Stwierdzona 

nieważność uchwał (w 

całości lub części 

Niezrealizowane 

Kadencja  

2018-2023 

92 11 2 6 0 

 

Całościowe zestawienie szczegółowe Uchwał Rady Gminy Wilkowice podejmowanych w 

roku 2019: 

L.p. Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Zakres uchwały/ w sprawie Stan realizacji 

1. IV/31/2019 30 stycznia 

2019 r. 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice 

zrealizowana 

 

uchwała została 

zmieniona uchwałą 

VIII/74/2019 

2. IV/32/2019 30 stycznia 

2019 r. 

zmiany uchwały nr XLIV/374/2018 Rady 

Gminy Wilkowice z 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do przedszkoli publicznych prowadzonych 

przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za 

każde z tych kryteriów i dokumentów 

zrealizowana 
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niezbędnych do ich potwierdzenia 

3. IV/33/2019 30 stycznia 

2019 r. 

poboru podatków od nieruchomości, rolnego, 

leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów, terminów płatności dla inkasentów 

i wynagrodzenia za inkaso w 2019 r. 

zrealizowana 

uchwała została 

zmieniona uchwałą 

VII/66/2019 

4. IV/34/2019 30 stycznia 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Wilkowice na rok 2019 

zrealizowana 

5. IV/35/2019 30 stycznia 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do WPF Gminy 

Wilkowice na lata 2019-2032 

zrealizowana 

6. IV/36/2019 30 stycznia 

2019 r. 

przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice 

na 2019 r. 

zrealizowana 

7. V/37/2019 27 lutego 

2019 r. 

zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr 

XLIII/357/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji udzielonych publicznym 

i niepublicznym przedszkolom i innym formom 

wychowania przedszkolnego, prowadzonym na 

terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania tych 

dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich 

wykorzystania 

zrealizowana 

8. V/38/2019 27 lutego 

2019 r. 

maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 

2019 opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli 

oraz specjalności  i formy kształcenia na które 

dofinansowanie jest przyznawane 

zrealizowana 

9. V/39/2019 27 lutego 

2019 r. 

zmiany uchwały Nr XXXII/271/2017 Rady 

Gminy Wilkowice w sprawie wskazania miejsca 

realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas 

szóstych szkół podstawowych, prowadzonych 

przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych 

2017/2018 do 2020/2021 

zrealizowana 

10. V/40/2019 27 lutego 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Wilkowice na rok 2019 

zrealizowana 

11. V/41/2019 27 lutego 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do WPF Gminy 

Wilkowice na lata 2019-2032 

zrealizowana 

12. V/42/2019 27 lutego 

2019 r. 

ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych 

Stwierdzono nieważności 

uchwały  - 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

śląskiego z dnia 4 

kwietnia 2019 r. nr 

NPII.4131.1.223.2019 
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13. V/43/2019 27 lutego 

2019 r. 

zmiany uchwały nr LIII/445/2018 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 31 października 2018 r. w 

sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów 

płatności i wysokości stawek opłaty targowej za 

rok 2019 oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

zrealizowana 

14. V/44/2019 27 lutego 

2019 r. 

warunków udzielenia bonifikat od opłat 

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów 

stanowiących własność Gminy Wilkowice 

w prawo własności tych gruntów i wysokości 

stawki procentowych tych bonifikat 

zrealizowana 

15. V/45/2019 27 lutego 

2019 r. 

odwołania członka Rady Społecznej SGZOZ 

w Wilkowicach powołanego uchwałą nr 

XVII/151/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 

27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady 

Społecznej SGZOZ w Wilkowicach 

zrealizowana 

16. V/46/2019 27 lutego 

2019 r. 

powołania członka Rady Społecznej SGZOZ 

w Wilkowicach powołanego uchwałą nr 

XVII/151/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 

27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady 

Społecznej SGZOZ w Wilkowicach 

zrealizowana 

17. V/47/2019 27 lutego 

2019 r. 

zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia składu osobowego Komisji Rady 

Gminy Wilkowice kadencji 2018-2023 

zrealizowana 

18. V/48/2019 27 lutego 

2019 r. 

zmiany uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

wyboru Przewodniczących Komisji Rady 

Gminy i ich zastępców kadencji 2018-2023 

zrealizowana 

19. VI/49/2019 27 marca 

2019 r. 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wilkowice oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 

1września 2019 r. 

zrealizowana 

20. VI/50/2019 27 marca 

2019 r. 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć nauczycieli pracujących 

z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie 

i młodsze w przedszkolach publicznych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Wilkowice 

zrealizowana 

21. VI/51/2019 27 marca 

2019 r. 

określenia regulaminu otwartego konkursu ofert 

dla niepublicznych przedszkoli oraz 

niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania 

zrealizowana 
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przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 

22. VI/52/2019 27 marca 

2019 r. 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wilkowice na rok 

2019 

zrealizowana 

23. VI/53/2019 27 marca 

2019 r. 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zrealizowana 

24. VI/54/2019 27 marca 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Wilkowice na rok 2019 

zrealizowana 

25. VI/55/2019 27 marca 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do WPF Gminy 

Wilkowice na lata 2019-2029 

zrealizowana 

26. VI/56 /2019 27 marca 

2019 r. 

wprowadzenia zmiany do uchwały 

Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Wilkowice 

z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetowego 

w trakcie realizacji 

27. VII/57/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności na terenie gminy 

Wilkowice 

zrealizowana 

28. VII/58/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu Gminy Wilkowice, dla terenów 

położonych we wschodniej części gminy, 

zlokalizowanych w miejscowości Wilkowice 

(obręb ewidencyjny Huciska) pomiędzy ul. 

Żniwną, a granicą administracyjną Gminy 

Wilkowice 

w trakcie realizacji 

29. VII/59/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

zmiany Uchwały Nr XIX/173/2016 Rady 

Gminy Wilkowice z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie 

Wilkowice 

dotyczy ul. Dworkowej 

w Wilkowicach 

zrealizowana 

30. VII/60/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

oznaczonej jako działki nr 244/12, 244/14 

i 244/16 na nieruchomość oznaczoną jako 

działki nr 244/5, 244/6, 244/8 i 244/9, 

położonych w Obrębie: Meszna 

 

zrealizowana 

31. VII/61/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

przyjęcia od Powiatu Bielskiego zadań 

dotyczących zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi 

zrealizowana 

32. VII/62/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

określania szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 

i wysokości stypendiów sportowych, nagród 
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i wyróżnienia, którym jest tytuł „Zasłużony 

Sportowiec Gminy Wilkowice” 

zrealizowana 

33. VII/63/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Wilkowice na rok 2019 

zrealizowana 

34. VII/64/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do WPF Gminy 

Wilkowice na lata 2019-2029 

zrealizowana 

35. VII/65/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

zmiany uchwały nr LIII/445/2018 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 31 października 2018 r. 

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz 

terminów płatności i wysokości stawek opłaty 

targowej za rok 2019 oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

 

zrealizowana 

36. VII/66/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

zmiany uchwały nr IV/33/2019 Rady Gminy 

Wilkowice z 29 stycznia 2019 r. w sprawie 

poboru podatków od nieruchomości, rolnego, 

leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów, terminów płatności dla inkasentów 

i wynagrodzenia za inkaso w 2019 r. 

 

zrealizowana 

37. VII/67/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy 

Wilkowice Adama Nikiel 

zrealizowana 

38. VIII/68/2019 29 maja 

2019 r. 

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego SGZOZ w Wilkowicach za 2018 r. 

zrealizowana 

39. VIII/69/2019 29 maja 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Wilkowice na rok 2019 

 

zrealizowana 

40. VIII/70/2019 29 maja 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do WPF Gminy 

Wilkowice na lata 2019-2029 

 

zrealizowana 

41. VIII/71/2019 29 maja 

2019 r. 

odwołania członka Rady Społecznej SGZOZ 

w Wilkowicach powołanego uchwałą nr 

XVII/151/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 

27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady 

Społecznej SGZOZ w Wilkowicach 

zrealizowana 

42. VIII/72/2019 29 maja 

2019 r. 

powołania członka Rady Społecznej SGZOZ 

w Wilkowicach powołanego uchwałą nr 

XVII/151/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 

27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady 

Społecznej SGZOZ w Wilkowicach 

zrealizowana 

43. VIII/73/2019 29 maja 

2019 r. 

zmiany Uchwały Nr VIII/65/2015 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

określenia szczegółowych  warunków 

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy 

i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w 

Stwierdzono nieważności 

uchwały  - 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

śląskiego z dnia 5 lipca 
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tych sprawach w związku z realizacją 

„Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie 

Wilkowice” 

2019 r. nr 

NPII.4131.1.424.2019 

44. VIII/74/2019 29 maja 

2019 r. 

zmiany uchwały nr IV/31/2019 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę zagospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice 

zrealizowana 

45. IX/75/2019 19 czerwca 

2019 r. 

udzielenia wójtowi wotum zaufania Wójtowi 

Gmin Wilkowice za rok 2018 

zrealizowana 

46. IX/76/2019 19 czerwca 

2019 r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2018 r. 

zrealizowana 

47. IX/77/2019 19 czerwca 

2019 r. 

udzielenia Wójtowi Gminy Wilkowice 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2018 rok 

zrealizowana 

48. IX/78/2019 19 czerwca 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Wilkowice na rok 2019 

zrealizowana 

49. IX/79/2019 19 czerwca 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do WPF Gminy 

Wilkowice na lata 2019-2029 

zrealizowana 

50. IX/80/2019 19 czerwca 

2019 r. 

pomocy finansowej dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 

pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych 

z zakupem służbowego samochodu terenowego 

dla Komisariatu Policji w Szczyrku 

zrealizowana 

51. IX/81/2019 19 czerwca 

2019 r. 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wikowice dla terenów 

położonych w części Bystrej i Mesznej od 

ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do 

granic Parku Krajobrazowego Beskidu 

Śląskiego 

zrealizowana 

52. IX/82/2019 19 czerwca 

2019 r. 

wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego 

Stwierdzono nieważność 

uchwały – 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Śląskiego 

Nr NPII.4131.1.491.2019 

z 26 lipca 2019 r. 

w części dotyczącej pkt 1 
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załącznika do uchwały w 

zakresie wyrazów 

„PESEL” oraz „Telefon” 

jak również pkt 7 

załącznika do uchwały. 

53. IX/83/2019 19 czerwca 

2019 r. 

uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Wilkowice na lata 2019 – 2020 

zrealizowana 

54. X/84/2019 28 sierpnia 

2019 r. 

upoważnienia dyrektora szkoły do przyznania 

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta 

Nauczyciela 

zrealizowana 

55. X/85/2019 28 sierpnia 

2019 r. 

zaliczenia dróg położonych w Bystrej (obręb 

ewidencyjny Bystra Śląska do kategorii 

publicznych dróg gminnych 

zrealizowana 

56. X/86/2019 28 sierpnia 

2019 r. 

przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

dla Gminy Wilkowice na lata 2019-2023 

w trakcie realizacji 

57. X/87/2019 28 sierpnia 

2019 r. 

powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników 

zrealizowana 

58. X/88/2019 28 sierpnia 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do budżetu gminy 

Wilkowice na 2019 rok 

zrealizowana 

59. X/89/2019 28 sierpnia 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-

2029 

zrealizowana 

60. X/90/2019 28 sierpnia 

2019 r. 

zmiany uchwały Nr XXXIII/277/2017 Rady 

Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2017 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 

sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetowego 

w trakcie realizacji 

61. X/91/2019 28 sierpnia 

2019 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność komendanta 

Straży Gminnej w Wilkowicach 

zrealizowana 

62. X/92/2019 28 sierpnia 

2019 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Wilkowice 

zrealizowana 

63. X/93/2019 28 sierpnia 

2019 r. 

uchylenia uchwały własnej nr XXVII/282/2009 

Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 lutego 2009 

roku sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 

pt. „Najładniejsze Obejście w Gminie 

Wilkowice” 

zrealizowana 

64. XI/94/2019 25 września 

2019 r. 

zmiany załącznika do Uchwały 

nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Wilkowice 

z dnia 5 lutego 2009 r. - regulaminu 

określającego wysokość i szczegółowe warunki 

zrealizowana 
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przyznawania dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz 

dodatku za warunki pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Wilkowice 

65. XI/95/2019 25 września 

2019 r. 

upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Mesznej do przyznania 

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli realizujących indywidualne zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze z dzieckiem 

upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, 

wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela 

zrealizowana 

66. XI/96/2019 25 września 

2019 r. 

zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydatach na ławników 

zrealizowana 

67. XI/97/2019 25 września 

2019 r. 

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 

zrealizowana 

68. XI/98/2019 25 września 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Wilkowice na rok 2019 

zrealizowana 

69. XI/99/2019 25 września 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do WPF Gminy 

Wilkowice na lata 2019-2029 

zrealizowana 

70. XII/100/2019 30 

października 

2019 r. 

ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 

ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku – 

Białej na kadencję 2020-2023 

zrealizowana 

71. XII/101/2019 30 

października 

2019 r. 

wyboru ławników na kadencję 2020-2023 zrealizowana 

72. XII/102/2019 30 

października 

2019 r. 

zmiany uchwały XXVI/211/2016 Rady Gminy 

Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług 

w trakcie realizacji 
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opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z odpłatności oraz trybu ich pobierania 

73. XII/103/2019 30 

października 

2019 r. 

postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy a znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, na których powstają odpady 

zrealizowana 

74. XII/104/2019 30 

października 

2019 r. 

uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej 

w ramach „Programu ograniczenia niskiej 

emisji dla gminy Wilkowice na lata 2019 – 

2023” 

RIO w Katowicach 

wszczęła postępowanie 

nadzorcze względem 

uchwały. 

Rozstrzygnięcia 

nadzorczego nie wydano, 

gdyż Rada Gminy 

Wilkowice na sesji 27 

listopada 2019 r. podjęła 

uchwałę w sprawie 

uchylenia uchwały Nr 

XII/104/2019 Rady 

Gminy Wilkowice z dnia 

30 października 2019 r. 

w sprawie uchwalenia 

zasad udzielania dotacji 

celowej w ramach 

„Programu ograniczenia 

niskiej emisji dla gminy 

Wilkowice na lata 2019 

– 2023” 

uchylona 

75. XII/105/2019 30 

października 

2019 r. 

nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej 

w miejscowości Meszna 

zrealizowana 

76. XII/106/2019 30 

października 

2019 r. 

zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Wilkowice 

zrealizowana 

77. XII/107/2019 30 

października 

2019 r. 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 5478/2 na 

nieruchomość oznaczoną jako działka nr 

1945/44 

w trakcie realizacji 
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78. XII/108/2019 30 

października 

2019 r. 

wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności 

gruntowej 

stwierdzono nieważność 

uchwały – 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Śląskiego 

Nr NPII.4131.1.820.2019 

z 6 grudnia 2019 r. 

79. XII/109/2019 30 

października 

2019 r. 

dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za rok 2018, 

dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina 

Wilkowice 

zrealizowana 

80. XII/110/2019 30 

października 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do budżetu gminy 

Wilkowice na 2019 rok 

zrealizowana 

81. XII/111/2019 30 

października 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-

2029 

zrealizowana 

82. XIII/112/2019 27 listopada 

2019 r. 

wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Wilkowice oraz zwolnienia 

z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym 

zrealizowana 

83. XIII/113/2019 27 listopada 

2019 r. 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbieranymi z terenu nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub  innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku 

zrealizowana 

84. XIII/114/2019 27 listopada 

2019 r. 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Wilkowice 

stwierdzono nieważność 

uchwały – 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Śląskiego 

Nr NPII.4131.1.912.2019 

z 2 stycznia 2020 r. 

85. XIII/115/2019 27 listopada 

2019 r. 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

stwierdzono nieważność 

uchwały – 

rozstrzygnięcie 
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i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice 

nadzorcze Wojewody 

Śląskiego 

Nr NPII.4131.1.913.2020 

z 2 stycznia 2020 r 

86. XIII/116/2019 27 listopada 

2019 r. 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz terminu i miejsca składania deklaracji 

przez właścicieli nieruchomości położonych 

w granicach administracyjnych Gminy 

Wilkowice 

RIO w Katowicach 

wszczęło postępowanie 

nadzorcze względem 

uchwały. 

Rozstrzygnięcia 

nadzorczego nie wydano, 

gdyż pismem z dnia 

Przewodniczący Rady 

wyjaśnił, że na sesji 29 

stycznia 20120 r. 

zaplanowane jest 

podjęcie uchwały 

doprowadzającej do 

zgodności w/w uchwały 

z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

zrealizowana 

87. XIII/117/2019 27 listopada 

2019 r. 

określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, budynków, budowli i gruntów 

oraz zwolnień na rok podatkowy 2020 

zrealizowana 

88. XIII/118/2019 27 listopada 

2019 r. 

podatku od środków transportowych na rok 

2020 

zrealizowana 

89. XIII/119/2019 27 listopada 

2019 r. 

poboru podatków od nieruchomości, rolnego, 

leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów, terminów płatności dla inkasentów 

i wynagrodzenia za inkaso w 2020 r. 

zrealizowana 

90. XIII/120/2019 27 listopada 

2019 r. 

programu współpracy Gminy Wilkowice 

w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

w trackie realizacji 

91. XIII/121/2019 27 listopada 

2019 r. 

zawarcia porozumienia dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy 

realizacji zadania polegającego na 

zaktualizowaniu obszaru i granic aglomeracji 

Bielsko-Biała Komorowice 

 

zrealizowana 

92. XIII/122/2019 27 listopada 

2019 r. 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg publicznych gminnych, 

zrealizowana 
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których zarządcą jest Wójt Gminy Wilkowice 

93. XIII/123/2019 27 listopada 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Wilkowice na 2019 rok 

zrealizowana 

94. XIII/124/2019 27 listopada 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-

2029 

zrealizowana 

95. XIII/125/2019 27 listopada 

2019 r. 

zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetowego 

RIO w Katowicach 

wszczęło postępowanie 

nadzorcze względem 

uchwały. 

Rozstrzygnięcia 

nadzorczego nie wydano, 

gdyż Rada Gminy 

Wilkowice na sesji 30 

grudnia 2019 r. przyjęła 

budżet na  2020 r. 

Uchwała budżetowa na 

2020 r. zawiera 

autopoprawkę w której 

zostały uwzględnione 

wydatki na zadanie - 

PONE dla Gminy 

Wilkowice na lata 2019 

– 2023 – etap I, w 

wysokości 250.000 zł 

zrealizowana  

96. XIII/126/2019 27 listopada 

2019 r. 

uchylenia uchwały Nr XII/104/2019 Rady 

Gminy Wilkowice z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania 

dotacji celowej w ramach „Programu 

ograniczenia niskiej emisji dla gminy 

Wilkowice na lata 2019 – 2023” 

zrealizowana 

97. XIV/127/2019 30 grudnia 

2019 r. 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wilkowice na lata 2020 – 2029 

zrealizowana 

98. XIV/128/2019 30 grudnia 

2019 r. 

przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2020   

r. 

zrealizowana 

99. XIV/129/2019 30 grudnia 

2019 r. 

przekazania petycji zgodnie z właściwością zrealizowana 

100. XIV/130/2019 30 grudnia 

2019 r. 

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2019/2020 

w trakcie realizacji 

101. XIV/131/2019 30 grudnia 

2019 r. 

wyrażenia zgody na bezprzetargowy wynajem 

lokalu użytkowego położonego w budynku nr 

2G w Bystrej przy ul. Juliana Fałata, na okres 

zrealizowana 



RAPORT O STANIE GMINY WILKOWICE ZA ROK 2019 

 

156 

 

 

dłuższy niż 3 lata 

102. XIV/132/2019 30 grudnia 

2019 r. 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminy Wilkowice na 2020 r. 

w trakcie realizacji 

103. XIV/133/2019 30 grudnia 

2019 r. 

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji 

celowej dla Miasta Bielsko – Biała na 

dofinansowanie działalności Ośrodka 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 

w Bielsku – Białej 

zrealizowana 

104. XIV/134/2019 30 grudnia 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Wilkowice na 2019 rok 

zrealizowana 

105. XIV/135/2019 30 grudnia 

2019 r. 

wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-

2029 

zrealizowana 

106. XIV/136/2019 30 grudnia 

2019 r. 

wydatków budżetu Gminy, które w 2019 r. nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 

w trakcie realizacji 

107. XIV/137/2019 30 grudnia 

2019 r. 

przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice 

na 2020 r. 

w trakcie realizacji 

108. XIV/138/2019 30 grudnia 

2019 r. 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Wilkowice 

zrealizowana 

109. XIV/139/2019 30 grudnia 

2019 r. 

wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 

5504/1 oraz części działek nr 5505/3 i 3628/8, 

na okres dłuższy niż 3 lata 

zrealizowana 

110. XIV/140/2019 30 grudnia 

2019 r. 

wyrażenia zgody na bezprzetargowy wynajem 

lokalu użytkowego (szatnia), położonego 

w budynku nr 3 przy ul. Swojskiej 

w Wilkowiach, na okres dłuższy niż 3 lata 

zrealizowana 

111. XIV/141/2019 30 grudnia 

2019 r. 

wyrażenia zgody na bezprzetargowy wynajem 

lokalu użytkowego (biura), położonego 

w budynku nr 3 przy ul. Swojskiej 

w Wilkowicach, na okres dłuższy niż 3 lata 

zrealizowana 

 



RAPORT O STANIE GMINY WILKOWICE ZA ROK 2019 

 

157 

 

 

5. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Formą budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) wyodrębnionego w Budżecie Gminy 

Wilkowice w 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, był Fundusz Sołecki. Podstawę 

wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego stanowi ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim (Dz.U.2014.301 z późn. zm.). Aby prześledzić proces ustanawiania Funduszu 

Sołeckiego na rok 2019 należy odnieść się aż do roku 2018: 

- do końca marca 2018 r. – Rada Gminy wypracowała stanowisko o kontynuacji 

wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w Budżecie Gminy Wilkowice na 2018 r. W mocy 

pozostała uchwała z Rady Gminy Wilkowice nr XLV/381/2014 z 26 marca 2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki. Niniejsza uchwała od 2014 r. corocznie w przypadku podtrzymania woli Rady o 

wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego, ma zastosowanie do kolejnych lat po roku, w którym 

została podjęta. 

- do końca czerwca 2018 r. Rada Gminy wypracowała stanowisko w sprawie środków 

zwiększających Fundusz Sołeckie w Budżecie Gminy Wilkowice na 2019 r. W mocy 

pozostała uchwała z  nr XLVIII/413/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego. Niniejsza uchwała od 2014 r. corocznie 

w przypadku podtrzymania woli Rady o rozszerzeniu Funduszu Sołeckiego, ma zastosowanie 

do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 

- do końca lipca 2019 r . podjęte zostało Zarządzenie Wójta Gminy Wilkowice  nr 80/2018 z 

dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na fundusz 

sołecki w 2019 r. Niniejsze Zarządzenie przekazano sołtysom wszystkich sołectw. Zgodnie z 

ww. Zarządzeniem środki wyodrębnione na rzecz Funduszu Sołeckiego wyniosły (w zł): 

 Bystra Meszna Wilkowice 

Fundusz Sołecki 

(podstawowy) 
37.325,79 

37.325,79 37.325,79 

Poziom Funduszu 

Sołeckiego po 

zwiększeniu 

134.506 54.558 141.165 

 

Łącznie środki na realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 ustalone 

zostały na poziomie 330.229 zł. 

- do końca lipca 2018 r. ww. informację przekazano Wojewodzie Śląskiemu wraz z 

informacją o wysokości Kb (kwoty bazowej Gminy) 



RAPORT O STANIE GMINY WILKOWICE ZA ROK 2019 

 

158 

 

 

- do końca września 2018 r. do Urzędu Gminy wpłynęły wnioski z sołectw Bystra, Meszna i 

Wilkowice dot. planowanego wykorzystania środków z Funduszu Sołeckiego w roku 2019  

wraz z kalkulacjami finansowymi.  

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Bystra: 

L.p. Nazwa zadania Kwota wydatków 

w zł 

1 Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach gminnych 

(Zakup materiałów i wyposażenia m.in. korytka, kliniec, 

krawężniki itp. do remontu dróg) 

17 500,00 

2 Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach gminnych 

(transport) 

2 500,00 

3 Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach gminnych 

(przebudowa ul. Ogrodowej) 

70 006,00 

4 Poprawa estetyki sołectwa (zakup krzewów, części i paliwa do 

kosiarek itp.) 

1 000,00 

5 Poprawa estetyki sołectwa (wykaszanie, wycinka drzew,  

sprzątanie i wywóz liści itp.) 

9 533,90 

6 Kultura (bal karnawałowy dla dzieci , pożegnanie lata) 3 500,00 

7 Kultura (Dni Bystrej) 25 351,71 

RAZEM: 129.391,61 

 

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Meszna: 

L.p. Nazwa zadania Kwota wydatków 

w zł 

1 Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach gminnych 

(Zakup materiałów i wyposażenia m.in. korytka, kliniec, 

krawężniki itp. do remontu dróg) 

13 376,29 

2 Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach gminnych 

(transport) 

5 000,00 

3 Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach gminnych 

(modernizacja ul. Olchowej w Mesznej) 

30 000,00 

5 Poprawa estetyki sołectwa (Zakup paliwa do kosiarek, części 

zamienne itp.) 

500,00 



RAPORT O STANIE GMINY WILKOWICE ZA ROK 2019 

 

159 

 

 

6 Oświetlenie uliczne nowe punkty (projekt oświetlenia ul. 

Olchowa) 

5 000,00 

RAZEM: 53 876,29 

 

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Wilkowice: 

L.p. Nazwa zadania Kwota wydatków 

w zł 

1 Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach gminnych 

(Zakup materiałów budowlanych – korytka, beton kliniec) 

86 000,00 

2 Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach gminnych 

(transport) 

8 524,64 

3  Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach gminnych 

(usługa koparko-ładowarką) 

2 214,00 

4 Poprawa estetyki sołectwa (zakup materiałów eksploatacyjnych – 

żyłka, paliwo, olej itp.) 

2 953,56 

5 Oświetlenie ulic, placów i dróg (nowe punkty oświetlenia 

ulicznego –budowa oświetlenia na ul. Pogodnej w Wilkowicach) 

9 000,00 

6 Kultura (Stowarzyszenie Autorów ZAIKS – imprezy plenerowe) 1 388,20 

7 Kultura (nagrody na konkurs Pieśni Patriotycznej) 1 995,57 

8 Kultura (Dni Wilkowic – wynagrodzenie zespołów i obsługa 

imprez) 

10 924,00 

9 Kultura (konkurs palm wielkanocnych) 1 000,00 

10 Kultura (Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta – warsztaty, 

naprawa instrumentów) 

4 499,99 

11 Sport (Akademia Piłkarska) 6 000,00 

RAZEM: 134 499,96 

 


