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Szanowni Państwo,

Gmina Bystra – Sidzina to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, rozwijamy
i o który powinniśmy dbać. To od nas samych zależy, jak wyglądać będzie nasza mała ojczyzna
i jak będzie się w niej żyć.
Na komfort naszego życia składa się wiele czynników: od poziomu edukacji po
wyposażenie straży pożarnej, od wodociągów po zajęcia organizowane dla mieszkańców. Od
sprawnego naprawiania dziur w drogach po ciekawe, aktualne materiały na stronie
internetowej. Do tego wszystkiego dochodzą czynniki prawne oraz jak to w życiu – pieniądze.
Samorząd to nie urząd gminy. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują
zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych.
I to staramy się robić. Efektem tej pracy jest ilość wykonanych inwestycji, a także
wysokość przyznanych dofinansowań w ramach realizacji inwestycji z funduszy zewnętrznych.
Jednak najważniejszym dla mnie miernikiem jest zadowolenie mieszkańców.

Stanisław Tempka
Wójt Gminy Bystra - Sidzina
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WSTĘP

Z satysfakcją przedstawiam państwu Raport o Stanie Gminy Bystra – Sidzina za 2019 rok,
przygotowany zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym.
Przygotowanie Raportu jest obowiązkiem i wymogiem prawnym, ale daje też szansę
przedstawienia w jednym dokumencie celów, efektów i rezultatów naszych działań oraz
zweryfikowania

naszych dotychczasowych zamierzeń i planów. Jest też zestawieniem

najważniejszych danych o naszym samorządzie. To kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie
Bystra – Sidzina.
Dokument został przygotowany na podstawie twardych danych. Nie stanowi oceny i brak w
nim komentarzy na temat poszczególnych działań. Chcemy pokazać fakty przedstawione w
czytelny sposób, tak aby każdy mieszkaniec mógł wyrobić sobie opinię o stanie naszego
samorządu. Raport o Stanie Gminy to swego rodzaju sprawozdanie z pracy naszej administracji
publicznej. Zadania samorządu są bardzo szerokie: od edukacji, przez inwestycje, remonty,
kulturę po sport i bezpieczeństwo. A suma wszystkich działań składa się na jakość życia
mieszkańców.
Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i opinie odnośnie treści raportu oraz tego, co należy
umieścić w kolejnych jego wydaniach. Mam nadzieję, że odnajdziecie państwo w tym Raporcie
cząstkę swojej własnej pracy i dokonań – wyrażoną w formie wskaźników obiektywnych lub
opinii mieszkańców.
Zapraszam do debaty.
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I. STRUKURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY

1.1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bystra-Sidzina
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bystra-Sidzina określa organizację i zasady
funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.
Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej, przy
pomocy której Wójt realizuje zadania własne Gminy, zlecone Gminie oraz powierzone jej na
podstawie zawartych porozumień.
Urząd wykonuje zadania związane z mieniem Gminy oraz realizacją dochodów i wydatków.
Urząd działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aktów prawnych
wydawanych przez Radę oraz Wójta, a w szczególności Statutu oraz Regulaminu.
Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
1.2 Struktura organizacyjna Urzędu
W celu realizacji określonych zadań Wójt może powołać zespoły i komisje zadaniowe.
Referatem kieruje Kierownik.
Referatem Finansowym kieruje Kierownik, będący równocześnie Skarbnikiem Gminy oraz
Głównym Księgowym budżetu Gminy.
Stanowiska pracy mogą być niepełnoetatowe, jednoetatowe lub wieloetatowe. Pracownik w
ramach zatrudnienia (jednego etatu) może wykonywać obowiązki należące do kilku stanowisk
pracy.

1.3 Zasady i cele funkcjonowania Urzędu
Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu
oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, Wójt dokonuje czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
Urząd w swoich działaniach kieruje się zasadami praworządności i prawdy obiektywnej oraz
uwzględnia interes społeczny i słuszny interes obywateli, a także zapewnia terminowe i
profesjonalne prowadzenie spraw.
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Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki do podnoszenia
kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne działanie poprzez wykorzystanie technik
informatycznych, poprawia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.
Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za
wykonywanie powierzonych zadań.
Pracownicy Urzędu realizując powierzone im zadania, kierują się zasadami etyki
i praworządności; dobro publiczne przedkładają nad interesy własne i swojego środowiska; są
bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków; szanują prawo obywateli do informacji,
zapewniając w granicach prawem przewidzianych jawność prowadzonych postępowań.
Urząd zapewnia każdemu dostęp do informacji publicznej związanej z jego działalnością
i działalnością organów gminy z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw.
Udostępnianie informacji publicznej i dokumentów urzędowych odbywa się w oparciu
o powszechnie obowiązujące przepisy, z uwzględnieniem trybu postępowania obowiązującego
w Urzędzie, określonego odrębnym zarządzeniem.
Źródłem informacji o działalności Urzędu i organów Gminy jest Biuletyn Informacji
Publicznej.
Urząd przestrzega zasad i trybów określonych w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, prawa prywatności i tajemnic prawnie
chronionych.
Urząd prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem zasad określonych między innymi w
ustawie o finansach publicznych, uchwałach Rady oraz zarządzeniach Wójta.
Urząd, gospodarując środkami publicznymi, zapewnia ich wydatkowanie w sposób celowy i
oszczędny, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych efektów.
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1.4 Schemat organizacyjny Urzędu

Wójt Gminy Bystra-Sidzina
Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy

Kierownik referatu
finansowego

Referat OrganizacyjnoAdministracyjny

- stanowiska ds. księgowości,
- stanowiska ds. księgowości
podatkowej,
- stanowisko ds. księgowości
i płac, kasjer,
- stanowisko ds. wymiaru
podatku,
- stanowisko ds. kontroli.

- Kierownik referatu, stanowisko
ds. pracowniczych,
- stanowisko ds. obsługi rady
gminy i promocji,
- stanowisko ds.
ogólnoorganizacyjnych,
- stanowisko ds. informatyki,
- stanowisko ds. działalności
gospodarczej,
- sprzątaczka.

Referat Rozwoju Gospodarczego

- Administrator Bezpieczeństwa
Informacji

Referat Finansowy

Referat Oświaty

- Kierownik referatu,
stanowisko ds. planowania
przestrzennego,
- stanowisko ds. remontów,
inwestycji i zamówień
publicznych,
- stanowisko ds. ochrony
środowiska i drogownictwa,
- stanowisko ds. gospodarki
gruntami i zarządzania
kryzysowego
- stanowisko ds. gospodarki
odpadami/ ekodoradca,
- wieloosobowe stanowisko
pracowników gospodarczych.

- Kierownik referatu
- stanowisko ds. oświaty,
- stanowisko ds. płac
pracowników oświaty,
- stanowisko ds. księgowości
placówek oświatowych.
Referat USC i Spraw
Obywatelskich
- Kierownik referatu, Zastępca
Kierownika USC, Pełnomocnik ds.
ochrony informacji niejawnych,
- stanowisko ds. obywatelskich.
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II. RADA GMINY
Rada Gminy Jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy. Działa na posiedzeniach sesji
oraz swoich Komisji. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Skład VIII kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina:
1. Kowalik Dorota – przewodnicząca Rady
2. Motor Jan – wiceprzewodniczący Rady
3. Drobny Krzysztof
4. Frankiewicz Mariusz
5. Frączek Stanisław
6. Gałka Marcin
7. Handzel Adrian
8. Jaromin Stanisław
9. Kordel Stanisław
10. Lipka Grzegorz
11. Mazur Bogusław
12. Palarczyk Małgorzata
13. Pieczara Jan
14. Stramek Piotr
15. Talapka Stanisław

2.1 Plan pracy Rady Gminy Bystra- Sidzina na rok 2019
1.

Przyjęcie planów pracy Komisji i uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2019.

2.

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Bystra-Sidzina na
podstawie analizy przedstawianej przez Komisariat Policji w Jordanowie za rok 2018.

3.

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Statutu sołectw Gminy Bystra-Sidzina.

4.

Przyjęcie planu zadań inwestycyjno- remontowych oraz budownictwa drogowego na rok
2019.

5.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Bystra-Sidzina za rok 2018.

6.

Podjęcie uchwały absolutoryjnej dla Wójta Gminy.

7.

Podejmowanie uchwał z zakresu bieżącej działalności Gminy Bystra-Sidzina.

9

8.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu
wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2019 r.

9.

Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych oświadczeniach
majątkowych.

10. Analiza podatków i opłat gminnych na 2020 rok.(według potrzeby)
11. Uchwalenie budżetu gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok.
12. Podejmowanie uchwał z zakresu bieżącej działalności Gminy Bystra-Sidzina.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bystra-Sidzina na rok 2019 przyjęty Uchwałą Nr
III/30/19 Rady Gminy Bystra Sidzina z dnia 14 lutego 2019 r. obejmował:
1. Opiniowanie projektów uchwał i wypracowywanie wniosków na Sesje Rady Gminy.
2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok i sporządzania wniosku
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
3. Kontrola dokumentacji związanej z budową i odbiorem remontu drogi gminnej K440372
Sidzina –Sołtystwo- Migasy oraz inne prace wykonane w Sidzinie przez firmę Eurovia
Polska S.A.
4. Kontrola dokumentacji wykonania głębokiej modernizacji energetycznej wraz z wymianą
źródła ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej.
5. Kontrola CEIDG w Gminie oraz kontrola wywiązywania się przedsiębiorców z opłat
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za 2018 r i do czasu kontroli 2019 r.
6. Ocena sprawozdania wykonania budżetu za l półrocze 2018.
7. Sprawdzenie wykonania wniosków skierowanych do Wójta przez Radę Gminy.
8. Inne zadania zlecone przez Radę Gminy oraz sprawy bieżące.
Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego inwestycji i Finansów Rady Gminy BystraSidzina na rok 2019 przyjęty Uchwałą Nr III/30/19 Rady Gminy Bystra Sidzina z dnia 14
lutego 2019 r. obejmował:
1. Analiza i zaopiniowanie wniosków dot. zadań remontowo- inwestycyjnych na 2019 r.
2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
3. Ocena inwestycji - termomodernizacja w szkołach.
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4. Przyjęcie planu zadań inwestycyjno-remontowych na rok 2019 r.
5. Ocena inwestycji - budowa hali sportowej w Sidzinie.
6. Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2018.
7. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
8. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
9. Sprawy różne, w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
10. Ocena jakości realizacji wybranych inwestycji .
11. Sprawy różne, w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
12. Ocena zapotrzebowań i założeń do budżetu na rok 2020.
Plan pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Gminy
Bystra-Sidzina na rok 2019 przyjęty Uchwałą Nr III/30/19 Rady Gminy Bystra Sidzina z dnia
14 lutego 2019 r. obejmował:
1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za rok 2018.
2. Zaopiniowanie planu remontów dróg i robót koniecznych na rok 2019.
3. Analiza informacji na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy.
4. Dalsze prace nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
5. Prace nad opiniowaniem bieżących projektów uchwał Rady Gminy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za okres I
półrocza 2019 r.
7. Prace nad propozycjami do budżetu Gminy na rok 2020.
8. Zapoznanie się i analiza Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Gminy.
9. Omawianie i opiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Gminy.
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Plan pracy Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy
Bystra-Sidzina na rok 2019 przyjęty Uchwałą Nr III/30/19 Rady Gminy Bystra Sidzina z dnia
14 lutego 2019 r. obejmował:
1. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu z 2018 r. uwzględniającego działy dotyczące
obszarów działania Komisji.
3. Rozpatrzenie sprawozdań GOKPTiS, Skansenu w Sidzinie-Muzeum Kultury, Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sidzinie wraz z Filią w Bystrej Podhalańskiej i Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej za rok 2018.
4. Objazd po wybranych placówkach oświatowych na terenie Gminy Bystra-Sidzina w celu
poznania zakresu wykorzystania środków budżetowych na remonty i inwestycje podejmowane
w tych placówkach oraz stanu przygotowań do nowego roku szkolnego.
5. Informacja na temat bazy sportowej i rekreacyjnej będącej własnością Gminy oraz działań
podejmowanych w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu i kultury oraz analiza
działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy.
6. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
z obszaru działania komisji.
7. Zapoznanie z osiągnięciami GOPTiS i Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie w zakresie
działalności kulturalnej na terenie gminy i planem działań na rok 2019.
8. Zapoznanie się ze stanem realizacji zadań oświatowych Gminy Bystra-Sidzina w roku
szkolnym 2018/2019 na podstawie „Informacji Referatu Oświaty”.
9. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2019. oraz zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na rok 2020.
10. Zapoznanie z projektem budżetu na 2020 rok ze zwróceniem uwagi na budżety placówek
oświatowych, kulturalnych i pomocy społecznej, wypracowanie opinii i wniosków Komisji.
11. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.
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12. Sprawy różne.
13. Omawianie i opiniowanie bieżących uchwał.

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bystra-Sidzina na rok 2019
przyjęty Uchwałą Nr III/30/19 Rady Gminy Bystra Sidzina z dnia 14 lutego 2019 r. obejmował:
1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Komisji – wypracowanie
stanowiska w tym zakresie.
2. Zapoznanie z planem zadań gospodarczych, zaopiniowanie drogi w ramach FOGR,
zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy.
3. Analiza wykonania budżetu Gminy za rok 2018, w tym wypracowanie wniosków w zakresie
wykorzystania środków w poszczególnych Sołectwach.
4. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2019 r. wypracowanie wniosków w zakresie
ewentualnych potrzeb i zamian dot. realizacji poszczególnych zadań budżetowych.
5. Opiniowanie projektów uchwał i wypracowanie stanowiska w sprawach rozpatrywanych
przez Radę Gminy.
6. Realizacja innych zadań zleconych przez Radę Gminy
2.2 Komisje Rady Gminy
Komisja Rewizyjna VIII kadencji Rady Gminy w 2019 roku pracowała w następującym
niezmienionym składzie:
1)

Jaromin Stanisław - przewodniczący

2)

Frankiewicz Mariusz - zastępca

3)

Drobny Krzysztof

4)

Kordel Stanisław

5)

Pieczara Jan

6)

Stramek Piotr
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Działając w oparciu o plan pracy na 2019 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina
Uchwałą Nr III/30/19 z dnia 14 lutego 2019 r. oraz w związku z tematyką sesyjną komisja
odbyła 17 posiedzeń, w tym 12 posiedzeń wspólnych z innymi komisjami. Komisja w 2019
roku przeprowadziła 3 kontrole wynikające z planu pracy:
•

26.03.2019

r.

-

Kontrola

dokumentacji

wykonania

głębokiej

modernizacji

energetycznej wraz z wymianą źródła ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych w
Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej.
•

23.07.2019 r. - Kontrola CEIDG w Gminie oraz kontrola wywiązywania się
przedsiębiorców z opłat związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za 2018
r. i do czasu kontroli 2019 r.

•

24.09.2019 r. - Kontrola dokumentacji związanej z budową i odbiorem remontu drogi
gminnej K440372 Sidzina –Sołtystwo- Migasy oraz inne prace wykonane w Sidzinie
przez firmę Eurovia Polska S.A.

Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy.
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa VIII kadencji Rady
Gminy w 2019 roku pracowała, w następującym składzie:
1)

Frankiewicz Mariusz - przewodniczący

2)

Talapka Stanisław - zastępca

3)

Lipka Grzegorz

4)

Palarczyk Małgorzata

5)

Pieczara Jan

6)

Stramek Piotr

Działając w oparciu o plan pracy na 2019 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina
Uchwałą Nr III/30/19 z dnia 14 lutego 2019 oraz w związku z tematyką sesyjną komisja odbyła
12 posiedzeń, w tym 11 wspólnych posiedzeń z innymi komisjami.
Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów VIII kadencji Rady Gminy w 2019
roku pracowała, w następującym składzie:
1)

Motor Jan - przewodniczący
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2)

Drobny Krzysztof - zastępca

3)

Gałka Marcin

4)

Jaromin Stanisław

5)

Kowalik Dorota

6)

Talapka Stanisław

Działając w oparciu o plan pracy na 2019 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina
Uchwałą Nr Nr III/30/19 z dnia 14 lutego 2019 r. oraz w związku z tematyką sesyjną komisja
odbyła 15 posiedzeń, w tym 12 posiedzeń wspólnych z innymi komisjami.
Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy.

Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu VIII kadencji Rady Gminy
w 2019 roku pracowała w następującym niezmienionym składzie:
1)

Mazur Bogusław - przewodniczący

2)

Lipka Grzegorz - zastępca

3)

Handzel Adrian

4)

Kowalik Dorota

5)

Motor Jan

6)

Palarczyk Małgorzata

Działając w oparciu o plan pracy na 2019 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina
Uchwałą Nr III/30/19 z dnia 14 lutego 2019 r. oraz w związku z tematyką sesyjną komisja
odbyła 14 posiedzeń, w tym 11 wspólnych posiedzeń z innymi komisjami.
Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji w 2019 roku pracowała w następującym składzie:
1)

Drobny Krzysztof - przewodniczący

2)

Kordel Stanisław - zastępca

3)

Frankiewicz Mariusz

4)

Fraczek Stanisław
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5)

Handzel Adrian

6)

Mazur Bogusław

Działając w oparciu o plan pracy na 2019 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina
Uchwałą Nr III/30/19 z dnia 14 lutego 2019 r. oraz w związku z tematyką sesyjną komisja
odbyła 12 posiedzeń, w tym 11 wspólnych posiedzeń z innymi komisjami.
Doraźna Komisja Statutowa VIII kadencji Rady Gminy w 2019 r. odbyła 1 posiedzenie,
którego tematyka dotyczyła wypracowanie zmian w Statutach sołectw Gminy Bystra-Sidzina
w zakresie procedury przeprowadzania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. Komisja omawiała
także propozycję zmian w Statucie Gminy Bystra-Sidzina w zakresie zawartości protokołów
posiedzeń Rady Gminy. Komisja pracowała w składzie:
1) Jaromin Stanisław - Przewodniczący
2) Palarczyk Małgorzata - Zastępca
3) Gałka Marcin
4) Handzel Adrian
5) Mazur Bogusław
6) Motor Jan
Doraźna Komisja ds. Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich VIII kadencji Rady Gminy w 2019
r. odbyła 1 posiedzenie, którego tematyka dotyczyła omówienia i analizy przeprowadzonych
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Bystra-Sidzina. Komisja pracowała w składzie:
1) Handzel Adrian – przewodniczący
2) Palarczyk Małgorzata
3) Gałka Marcin
4) Frączek Stanisław
5) Pieczara Jan
2.3 Sesje Rady Gminy
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Bystra-Sidzina odbyła 9 sesji.
Przez cały okres kadencji sesje odbywały się przy wysokiej frekwencji radnych. Wszystkie
sesje były władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
W roku 2019 Rada podjęła 60 uchwał.
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Z planu pracy Rady na 2019 r. przyjętego Uchwałą Nr III/30/19 z dnia 14 lutego 2019 r. Rada
Gminy Bystra-Sidzina zrealizowała wszystkie tematy.
III sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 lutego 2019 r.
• UCHWAŁA NR III/23/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w
sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2019. Ogłoszona w Dz. Urz.
2019 poz. 1505, 21.02.2019.
• UCHWAŁA NR III/24/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Bystra–Sidzina. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz. 1506,
21.02.2019.
• UCHWAŁA Nr III/25/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej, w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z
przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej działającego
w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
• UCHWAŁA Nr III/26/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa modernizacja i wyposażenie
oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego, Chemioterapii Onkologicznej,
Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym"
• UCHWAŁA NR III/27/19 RADY GMINY BYSTRA – SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w
sprawie określenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bystra –
Sidzina
• UCHWAŁA NR III/28/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz.
1504, 21.02.2019
• UCHWAŁA NR III/29/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu
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• UCHWAŁA NR III/30/19 RADY GMINY BYSTRA z dnia z dnia 14 lutego 2019 w sprawie
uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na rok 2019
IV sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019 r.
• UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 marca 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz.
3002, 15.04.2019.
• UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 marca 2019 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina
• UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 marca 2019 r. w
sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bystra –
Sidzina na lata 2019-2023
• UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 marca 2019 r. w
sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z terenu
Gminy Bystra-Sidzina. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz.3003, 15.04.2019.
• UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 marca 2019 r. w
sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i
nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina” Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz. 3004,
15.04.2019.
• UCHWAŁA NR IV/36/19 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
nabycia odpłatnego na rzecz Gminy Bystra-Sidzina działki nr ewid. 14768/15 położonej w
Sidzinie stanowiącej własność prywatną.
• UCHWAŁA Nr IV/37/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
V sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 maja 2019 r.
• UCHWAŁA NR V/38/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 9 maja 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019.
Poz. 4020, 21.05.2019.
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• UCHWAŁA NR V/39/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 9 maja 2019 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina
• Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nabycia
odpłatnego na rzecz Gminy Bystra-Sidzina działki nr ewid. 3122/1 położonej w Bystrej
Podhalańskiej stanowiącej własność prywatną.
• Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości.
• UCHWAŁA NR V/42/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 9 maja 2019 r. w
sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy
Bystra-Sidzina. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz. 4021, 21.05.2019.
• Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IV/37/19 Rady Gminy BystraSidzina z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
• UCHWAŁA NR V/44/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 9 maja 2019 r. w
sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bystra-Sidzina za rok 2018”
• UCHWAŁA NR V/45/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 9 maja 2019 r. w
sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w ramach rządowego „Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2018-2020”
• UCHWAŁA Nr V/46/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 9 maja 2019 r. w
sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku mienia
komunalnego nr 362 w Sidzinie (przyziemie) wraz z placem na działkach nr ewid. 7/3, 864/5
VI sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13.06.2019 r.
• UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 maja 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz.
4363, 06.06.2019.
• Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nabycia
nieodpłatnego na rzecz Gminy Bystra-Sidzina działki ewid. nr 425/48 położonej w Bystrej
Podhalańskiej stanowiącej własność prywatną.
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• Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
• UCHWAŁA Nr VI/50/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 maja 2019 roku w
sprawie

wskazania

wstępnego

miejsca

lokalizacji

przystanku

komunikacyjnego

zlokalizowanego przy drodze powiatowej 1677K na terenie Gminy Bystra-Sidzina w
miejscowości Bystra Podhalańska
• UCHWAŁA Nr VI/51/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 maja 2019 r. w
sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku mienia
komunalnego nr 362 w Sidzinie wraz z placem na działce nr ewid. 7/3
VII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13.06.2019
• UCHWAŁA NR VII/52/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina wotum zaufania
• UCHWAŁA NR VII/53/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 czerwca 2019 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bystra-Sidzina za 2018 rok oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2018 rok
• UCHWAŁA NR VII/54/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bystra-Sidzina z tytułu wykonania budżetu Gminy
Bystra-Sidzina za 2018 rok.
• UCHWAŁA NR VII/55/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 czerwca 2019 r.
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Bystra-Sidzina za 2018 rok
• UCHWAŁA NR VII/56/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019
poz. 4713, 24.06.2019.
• UCHWAŁA NR VII/57/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina
• UCHWAŁA NR VII/58/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Bystra-Sidzina do składu Rady Społecznej
przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
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VIII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 września 2019 r.
• UCHWAŁA NR VIII/59/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina..
• UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019
poz. 6903, 3.10.2019
• UCHWAŁA NR VIII/61/19 RADY GMINY BYSTRA – SIDZINA z dnia 26 września 2019
r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku hali
magazynowej w Sidzinie wraz z placem położonym na działce nr ewid. 18469/1 w Sidzinie
• UCHWAŁA NR VIII/62/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bystra-Sidzina
• UCHWAŁA VIII/63/19 RADY GMINY BYSTRA – SIDZINA z dnia 26 września 2019 r. w
sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bystra-Sidzina
• UCHWAŁA Nr VIII/64/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku mienia
komunalnego nr 721 w Sidzinie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego
• UCHWAŁA NR VIII/65/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Bystra-Sidzina. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz. 6904, 3.10.2019.
• UCHWAŁA NR VIII/66/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bystra-Sidzina dla Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
• UCHWAŁA NR VIII/67/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bystra-Sidzina dla Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
IX sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 października 2019 r.
• UCHWAŁA NR IX/68/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 października 2019
r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia
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2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra – Sidzina. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz.
7502, 30.10.2019.
• UCHWAŁA NR IX/69/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 października 2019
r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Bystra-Sidzina dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej
• UCHWAŁA Nr IX/70/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 października 2019
r. w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Bystra-Sidzina na rok 2020 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 wolontariacie
X sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 5 grudnia 2019 r.
• UCHWAŁA NR X/71/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina
• UCHWAŁA NR X/72/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019
poz.9046, 9.12.2019.
• UCHWAŁA NR X/73/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz. 9047, 9.12.2019.
• UCHWAŁA NR X/74/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Bystra- Sidzina. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz. 9048, 9.12.2019.
• UCHWAŁA NR X/75/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w
sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019
poz. 9049, 9.12.2019.
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• UCHWAŁA NR X/76/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ogłoszona w Dz. Urz. 2019
poz. 9050, 9.12.2019.
• UCHWAŁA NR X/77/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2020
XI sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 grudnia 2019 r.
• UCHWAŁA NR XI/78/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 27 grudnia 2019 r. w
sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ogłoszona w Dz. Urz. 2019 poz. 169, 8.01.2020
• UCHWAŁA NR XI/79/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 27 grudnia 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz.
168, 8.01.2020
• UCHWAŁA Nr XI/80/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie
uzgodnienia

projektu

uchwały

Sejmiku

Województwa

Małopolskiego

w

sprawie

Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
• UCHWAŁA NR XI/81/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 27 grudnia 2019 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 170,
8.01.2020
• UCHWAŁA NR XI/82/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 27 grudnia 2019 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina
2.4 Realizacja wybranych uchwał
1. Uchwała NR III/26/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej
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na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów
szpitalnych

ZOZ

Sucha

Beskidzka

–

Dziennego,

Chemioterapii

Onkologicznej,

Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”.
Na podstawie w/w uchwały podpisana została umowa z Powiatem Suskim na udzielenie
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja
i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego, Chemioterapii
Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem
Porodowym”. Zgodnie z umową Starostwo Powiatowe przekazało rozliczenie udzielonej
pomocy finansowej wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wykorzystanie
udzielonej dotacji zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na przebudowę IV piętra
Szpitala – Oddziału Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem
Porodowym.
2. Uchwała nr III/29/19 z dnia 14.02.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Suskiemu.
Uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Suskiego na wykonanie inwestycji pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zadania dot. Rozbiórki istniejącego i budowy
nowego mostu w km. 2+800 w ciągu drogi powiatowej 1709 Sidzina-Sidzina Górna
w wysokości 50% wartości zadania, lecz nie więcej niż 19.680,00zł.
W dniu 15.02.2019 r. zostało zawarte z Powiatem Suskim jako głównym inwestorem zadania
stosowne porozumienie (umowa nr WZ.d.1.2019) określające szczegółowe zasady udzielenia
dotacji, w tym m.in. termin realizacji zadania, niezbędne dokumenty do rozliczenia zadania,
sposób przekazania dotacji. Z uwagi na przedłużający się cykl administracyjny wykonywania
projektu, w tym konieczność uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia
wodnoprawnego dla projektowanej inwestycji, jak również uzyskania zgód właścicieli
nieruchomości do powyższej umowy wprowadzono Aneks nr 1 z dnia 28.10.2019 r., w którym
zmieniono termin wykorzystania przedmiotowej dotacji przez Powiat Suski do dnia 31.12.2019
r. oraz przekazanie rozliczenia końcowego dotacji do dnia 14.01.2020 r.
W dniu 10.01.2020 r. wpłynęło do Urzędu Gminy pismo Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej – Wydział Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg z dnia 8.01.2020 r.

nr

WZ.d.1510.1123.234.2019.a, przy którym przesłano rozliczenie końcowe zadania, w tym druk
rozliczenia podpisany przez Starostę Suskiego i Skarbnika Powiatu oraz potwierdzone za
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zgodność z oryginałem kserokopie faktury i protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji
projektowej.
W dniu 03.02.2020 r. przekazany został Skarbnikowi Gminy Bystra-Sidzina wniosek
o zatwierdzenie rozliczonej dotacji, celem wyksięgowania z konta rozrachunków przyznanej
i przekazanej dotacji.
W dniu 03.01.2020 r. pismem WA.6740.1.875.2019.AAR wydana została przez Starostę
Suskiego Decyzja nr 1/20 o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.
Wskazane powyżej dokumenty znajdują się do w wglądu na stanowisku RG (w teczce
RG.7226.P.2020).
3. Uchwała Nr X/76/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
Jednym z dochodów własnych gminy są wpływy z podatku od nieruchomości od osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Realizując
uchwałę Nr X/76/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 5 listopada 2015 określającą wysokość
stawek podatku od nieruchomości w oparciu o uregulowania ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych dokonuje się wymiaru/naliczenia podatku od nieruchomości. Stawki podatku od
nieruchomości na 2020 r. zostały podwyższone o około 5 % w stosunku do stawek
obowiązujących na terenie Gminy Bystra-Sidzina w 2019 r. Realizacja ww. uchwały
analogicznie przyczyni się do zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w
porównaniu do roku ubiegłego.
4. Uchwała Nr VIII/64/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku mienia komunalnego nr 721 w Sidzinie z
przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego
Na podstawie Uchwały nr VIII/64/19 z dnia 26 września 2019 r. spisano aneks pomiędzy
Gminą Bystra-Sidzina, w imieniu której działa Wójt Gminy P. Stanisław Tempka, a spółką
Jawną Apteka Prywatna, reprezentowaną przez P. Jolantę Turchan, P. Stefanię Król (najemcą)
o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
5. Uchwała Nr V/40/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nabycia odpłatnego na rzecz Gminy
Bystra-Sidzina działki nr ewid. 3122/1 położonej w Bystrej Podhalańskiej stanowiącej
własność prywatną
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W dniu 25.03.2019 r. wpłynął wniosek właścicieli w/w działki w sprawie jej wykupu przez
Gminę. W działce znajduje się pas drogi publicznej.
Z właścicielami działki w dniu 11.04.2019 r. spisano protokół z negocjacji w sprawie zasad
odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bystra-Sidzina wraz z ustaleniem wartości
działki.
W dniu 16.04.2019 r. sporządzono projekt uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina, który został
przesłany do biura Rady Gminy.
Pozyskano niezbędne dokumenty do spisania umowy notarialnej kupna.
Właściciel działki osobiście w dniu 18.06.2019 r. stawił się w Urzędzie Gminy i oświadczył,
że odstępuje od spisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
W wyniku podjętych dodatkowo rozmów, ostatecznie Umowę Sprzedaży na rzecz Gminy
spisano Aktem Notarialnym, Repertorium A nr 5646/2019 w dniu 04.09.2019 r. w wyniku
czego powyższa uchwała została zrealizowana.
6. Uchwała Nr VIII/61/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku hali magazynowej w Sidzinie wraz z placem
położonym na działce nr ewid. 18469/1 w Sidzinie.
W dniu 09.08.2019 r. wpłynęła prośba o przedłużenie umowy najmu lokalu oraz placu
wynajmowanego od 2006 r. przez Panią Filas.
Wykaz nieruchomości (lokalu użytkowego) przeznaczonej do wynajęcia w Gminie BystraSidzina na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniu 13.08.2019 r. wraz z
informacją o tym na stronie Urzędu. Brak innych wniosków o najem.
W dniu 05.09.2019 r. sporządzono projekt uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina który został
przesłany do biura Rady Gminy. W wyniku podjętej uchwały przez Radę Gminy, do umowy
najmu zawartej w dniu 18 grudnia 2006 r. pomiędzy Wynajmującym a Najemcą w dniu
03.10.2019 r. został spisany Aneks Nr 2/2019 jej przedłużenia na okres od 01.01.2010 r. do
dnia 31.12.2020 r. W związku z powyższa uchwała została zrealizowana.
7. Uchwała Nr VIII/67/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z
budżetu Gminy Bystra-Sidzina dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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Uchwałą NR VIII/67/19 z dnia 26 września 2019 r., w budżecie Gminy Bystra-Sidzina zostały
zagwarantowane środki pieniężne w kwocie 2.200,00 zł, dla Grupy Podhalańskiej GOPR na
zakup urządzeń przeznaczonych do ratownictwa górskiego.
30 września 2019 r. w Bystrej Podhalańskiej została zawarta umowa nr USC.174.2019 r.,
pomiędzy Gminą Bystra-Sidzina, a Grupą Podhalańską GOPR, w której Gmina zobowiązała
się do przekazania określonej dotacji na rachunek bankowy Beneficjenta zgodnie z warunkami
określonymi w tejże umowie. Do umowy dołączono wzór rozliczenia dotacji celowej.
21 listopada 2019 r., Grupa Podhalańska GOPR przekazała rozliczenie dotacji celowej, do
którego dołączone zostały: faktura Vat FS 3674/TAR/2019, wraz z opisem i potwierdzeniem
oraz rozliczenie dotacji na wzorze druku przekazanym wraz z umową.
Zatwierdzenie rozliczonej dotacji, celem wyksięgowania z konta rozrachunków, przyznanej i
przekazanej zgodnie z umową USC.174.2019 w Gminie Bystra-Sidzina nastąpiło dnia
25.11.2019 r.
8. Uchwała Nr IV/34/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z terenu Gminy Bystra-Sidzina.
Celem podjęcia uchwały NR IV/34/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019 r. w
sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z terenu
Gminy Bystra-Sidzina, było ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
tymczasowy pobyt w ośrodku wsparcia (ośrodek wsparcia, noclegownia, dom dla bezdomnych
i pozbawionych schronienia) dla osób z terenu Gminy Bystra - Sidzina. Na podstawie art.97
ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz.1508 ze
zm.) ustawodawca powierzył Radzie Gminy kompetencje do stanowienia w drodze uchwały o
szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Określenie
odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość tej opłaty z
uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. W
uchwale ustalono wysokości opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, która uwzględnia to, by
odpłatność ponoszona była stosownie do sytuacji dochodowej osób/rodzin zobowiązanych do
jej wnoszenia. Osoby/rodziny, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z jej zapisami są zwolnione z opłat.
W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej nie obejmował
żadnego mieszkańca gminy tego typu wsparciem. Ponadto w ramach podejmowania działań z
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zakresu zapewnienia mieszkańcom miejsc w tego typu ośrodkach Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w dniu 9 grudnia 2019 r. zawarł porozumienie z Nowosądeckim Towarzystwem
Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 18, 33-300
Nowy Sącz w sprawie zapewnienia gotowości do przyjęcia osoby bezdomnej do schroniska
prowadzonego przez w/w organizację.

III. BUDŻET GMINY

3.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Podstawą prawną gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest
uchwała budżetowa. Budżet JST określa dochody i wydatki oraz przychody i rozchody tej
jednostki. Budżet uchwalany jest na rok budżetowy zaczynający się z dniem 1 stycznia, a
kończący 31 grudnia danego roku.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Bystra-Sidzina przedstawia
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2019 rok.
Dochody
Plan dochodów budżetu Gminy Bystra-Sidzina na koniec 2019 roku wynosił
38 007 548,69 zł i w stosunku do uchwalonego na dzień 1 stycznia 2019 r. został zwiększony
o kwotę 3 823 214,52 zł. W 2019 r. uzyskano wpływy w wysokości 38 310 263,11 zł, co
stanowi 100,80% planu.
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Dochody budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2019 rok
w tys. zł
35 000

33 239 33 517
29 392

30 000
Plan wg uchwały
budżetowej
Plan po zmianach

25 000
20 000

Wykonanie

15 000
4 792

10 000

4 768

4 793

5 000
0
Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Wydatki
Plan wydatków budżetu Gminy Bystra-Sidzina na koniec 2019 roku wynosił
37 081 426,69 zł i w stosunku do uchwalonego na dzień 1 stycznia 2019 r. został zwiększony
o kwotę 3 738 669,15 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 34 853 122,84 zł, co stanowi 93,99%
planu.

Wydatki budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2019 rok
w tys. zł
32 239
35 000

28 280

30 375

30 000
Plan wg uchwały
budżetowej

25 000

Plan po zmianach

20 000

Wykonanie

15 000
5 062

10 000

4 842

5 000
0
Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe
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4 478

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody
Planowana różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę
budżetu na kwotę 926 122,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów
zaciągniętych w latach poprzednich.
Na koniec 2019 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości
3 457 140,27 zł.
Plan, dokonane zmiany oraz wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiają się
jak poniżej:

Lp.

Klasyfikacja
§

Treść

Plan na
01.01.2019 r.

Zmiana

Plan na
31.12.2019 r.

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

7

Przychody ogółem:

1

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

2

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy
Rozchody ogółem:

354 355,37 -71 655,37

282 700,00 1 084 844,28

282 700,00

0,00

282 700,00

282 700,00

71 655,37 -71 655,37

0,00

802 144,28

1 195 932,00

1

991

Udzielone pożyczki i kredyty

2

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

0,00
1 195 932,00

12 890,00 1 208 822,00 1 208 822,00
12 890,00

12 890,00

12 890,00

0,00 1 195 932,00 1 195 932,00

Stan zadłużenia Gminy Bystra-Sidzina na koniec 2019 r. wynosił 4 764 716,00 zł, z tego:
− pożyczka zaciągnięta w 2016 r. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie – 246 160,00 zł;
− pożyczka zaciągnięta w 2017 r. na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej – 218 556,00 zł;
− kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Jordanowie – 4 300 000,00 zł.
Rezerwy
Ustalona na dzień 1 stycznia 2019 r. rezerwa ogólna budżetu w kwocie 300 000,00 zł
została zmniejszona o kwotę 294 199,75 zł i na koniec 2019 r. wynosiła 5 800,25 zł.
Ustalona na dzień 1 stycznia 2019 r. rezerwa celowa na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84 000,00 zł pozostała bez zmian.
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Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2019 rok
znajdują się pod poniższym adresem:
https://bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina,a,1753008,sprawozdanie-roczne-z-wykonaniabudzetu-gminy-bystra-sidzina-za-2019-rok.html
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3.2. Dane o stanie i zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Bystra-Sidzina
Wartość mienia Gminy Bystra-Sidzina brutto według stanu na dzień 31.12.2019 r.
wynosi 55 720 033,54 zł. W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości mienia o kwotę
brutto 4 325 321,16 zł, co stanowi 8,42%. Poniższa tabela przedstawia zestawienie aktywów
trwałych obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Bystra-Sidzina.

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Zmiana
wartości w zł

Zmiana
wartości
w%

Wyszczególnienie

1

Grunty

Wartość
brutto

Umorzenie

Wartość
netto

Wartość
brutto

Umorzenie

Wartość
netto

(kol.5 minus
kol.2)

(kol.8 /
kol.2)

2

3

4

5

6

7

8

9

8 347 214,13

0,00

8 347 214,13

8 371 747,53

0,00

8 371 747,53

24 533,40

0,29%

Budynki i lokale

17 034 209,51

3 284 906,30

13 749 303,21

23 590 378,88

3 768 471,30

19 821 907,58

6 556 169,37

38,49%

Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

15 271 093,72

4 330 379,53

10 940 714,19

16 831 977,91

4 950 244,47

11 881 733,44

1 560 884,19

10,22%

Kotły i maszyny
energetyczne

225 881,14

106 879,45

119 001,69

113 614,50

67 212,57

46 401,93

-112 266,64

-49,70%

Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania

270 539,01

256 522,83

14 016,18

246 282,95

239 990,06

6 292,89

-24 256,06

-8,97%

Specjalistyczne
maszyny, urządzenia i
aparaty

89 300,39

73 701,86

15 598,53

89 300,39

78 875,36

10 425,03

0,00

0,00%

Urządzenia techniczne

469 727,36

265 302,05

204 425,31

469 727,36

294 733,81

174 993,55

0,00

0,00%

84 016,51

74 076,51

9 940,00

84 016,51

77 016,51

7 000,00

0,00

0,00%

585 592,29

500 083,28

85 509,01

618 787,53

531 247,06

87 540,47

33 195,24

5,67%

0,00

0,00

--

Środki transportu
Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie
Inwentarz żywy
Pozostałe środki trwałe

0,00

2 643 984,67

2 643 984,67

0,00

2 854 825,04

2 854 825,04

0,00

210 840,37

7,97%

Eksponaty muzealne

367 814,11

0,00

367 814,11

367 814,11

0,00

367 814,11

0,00

0,00%

Zbiory biblioteczne

735 102,16

735 102,16

0,00

730 132,53

730 132,53

0,00

-4 969,63

-0,68%

Wartości niematerialne i
prawne

204 752,28

203 540,76

1 211,52

211 884,40

210 974,20

910,20

7 132,12

3,48%

.
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Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

5 065 485,10

0,00

5 065 485,10

1 139 543,90

0,00

1 139 543,90

-3 925 941,20

-77,50%

Akcje i udziały

0,00

0,00

0,00

--

Papiery wartościowe
długoterminowe

0,00

0,00

0,00

--

Inne długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

--

41 916 310,63

4 325 321,16

8,42%

Razem:

51 394 712,38

12 474 479,40

38 920 232,98

55 720 033,54

13 803 722,91

IV. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA
4.1 Raport gminy o przedsiębiorcach działających na terenie gminy
Branżowość przedsiębiorstw z obszaru Gminy Bystra – Sidzina jest zróżnicowana.
Wiodącymi gałęziami gospodarki w gminie jest produkcja wszelkich wyrobów drzewnych i
tartacznych, usługi ogólnobudowlane, transport drogowy oraz handel. W 2012 roku w całym
kraju wprowadzono zmiany w rejestracji przedsiębiorców. Dane o bazie przedsiębiorców
znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Dane dla których gmina Bystra – Sidzina jest głównym
miejscem wykonywania działalności przedstawia poniższy raport CEIDG.

4.2 Raport gminny przedstawiający liczbę przedsiębiorców pod względem płci.
gmina

- Bystra-Sidzina

powiat

- suski

województwo - MAŁOPOLSKIE
Płeć przedsiębiorcy

Liczba
przedsiębiorców

Kobiety

187

Mężczyźni

572
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4.3 Liczba

wpisów wg sekcji działalności gospodarczej

Liczba wpisów wg Sekcji działalności gospodarczej
14

Sekcja S

4

Sekcja R

12

Sekcja Q

6

Sekcja P

16

Sekcja N

13

Sekcja M
Sekcja L

2

Sekcja K

3
9

Sekcja J
5

Sekcja I

17

Sekcja H

64

Sekcja G

103

Sekcja F

156

Sekca C
2

Sekcja A
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Najbardziej rozwiniętą sekcją działalności gospodarczej jest sekcja C (przetwórstwo
przemysłowe) i F (budownictwo), oraz sekcja G (handel detaliczny). W dalszej kolejności
sekcja H (transport), sekcja M ( działalność usługowa), sekcja N ( działalność wspierająca,
wynajem i dzierżawa. Na końcu plasuje się: działalność finansowa, pozostała działalność
usługowa, działalność związana z zakwaterowaniem, informacją i komunikacją, działalność
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz edukacją.
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4.4 Raport gminny przedstawiający liczbę przedsiębiorstw pod względem rodzaju
działalności gospodarczej
Ilość
działalności

Kod PKD Opis kodu PKD
0240Z

Działalność usługowa związana z leśnictwem

2

1073Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów
mącznych

1

1392Z

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

1

1520Z

Produkcja obuwia

1

1610Z

Produkcja wyrobów tartacznych

1622Z

Produkcja gotowych parkietów podłogowych

1623Z

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa

1624Z

Produkcja opakowań drewnianych

1629Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

2561Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

1

2562Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

2

3102Z

Produkcja mebli kuchennych

3

3109Z

Produkcja pozostałych mebli

7

3240Z

Produkcja gier i zabawek

1

3311Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

1

3313Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

1

3315Z

Naprawa i konserwacja statków i łodzi

4

4110Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków

5

4120Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

4311Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

5

4312Z

Przygotowanie terenu pod budowę

2

4321Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

6

4322Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych

4

4331Z

Tynkowanie

4332Z

Zakładanie stolarki budowlanej

35
1
82
3
12

26

12
4
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4333Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

6

4334Z

Malowanie i szklenie

3

4339Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych

17

4391Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

6

4399Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

7

4511Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i
furgonetek

1

4520Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli

4531Z

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

1

4532Z

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

1

4540Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i
konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i
akcesoriów do nich

2

4618Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
pozostałych określonych towarów

2

4619Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
różnego rodzaju

1

4635Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

1

4669Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

1

4673Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i
wyposażenia sanitarnego

7

4690Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

3

4711Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

6

4719Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach

4

4742Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

1

4759Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i
pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

1

4778Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

3

4779Z

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

2

4781Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
prowadzona na straganach i targowiskach

1
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4782Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
prowadzona na straganach i targowiskach

1

4789Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach

3

4791Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet

7

4799Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami

1

4939Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany

1

4941Z

Transport drogowy towarów

5520Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania

1

5610A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

1

5621Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering)

1

5629Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

1

5630Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

1

6201Z

Działalność związana z oprogramowaniem

6

6202Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

1

6203Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi

1

6311Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność

1

6512Z

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

1

6622Z

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

1

6629Z

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze
emerytalne

1

6820Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

1

6831Z

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

1

6910Z

Działalność prawnicza

2

6920Z

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

4

7111Z

Działalność w zakresie architektury

3

7311Z

Działalność agencji reklamowych

1

7420Z

Działalność fotograficzna

2

7490Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana

1

7721Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

1

7732Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

2

16
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8121Z

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych

6

8129Z

Pozostałe sprzątanie

3

8130Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów
zieleni

1

8211Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

3

8510Z

Placówki wychowania przedszkolnego

1

8551Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych

2

8553Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

1

8559B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

2

8621Z

Praktyka lekarska ogólna

2

8623Z

Praktyka lekarska dentystyczna

1

8690A

Działalność fizjoterapeutyczna

2

8690B

Działalność pogotowia ratunkowego

1

8690C

Praktyka pielęgniarek i położnych

2

8690E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej niesklasyfikowana

1

8810Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym
wieku i osób niepełnosprawnych

2

8899Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana

1

9001Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień
artystycznych

1

9002Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych

2

9329Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

1

9521Z

Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego
użytku

2

9529Z

Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

1

9601Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

2

9602Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

7

9603Z

Pogrzeby i działalność pokrewna

2

38

Raport o Stanie Gminy Bystra - Sidzina 2019

V. INWESTYCJE I REMONTY GMINNE

5.1 Inwestycje
Inwestycja pn.: „Remont dróg gminnych w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie” wykonana w
ramach Programu ograniczenie niskiej emisji (PGN). Wartość inwestycji 384 938,25zł. +
nadzór 7 824,00zł (przetarg nieograniczony).
Inwestycja pn.: „Remont drogi gminnej Bystra-Zagrody Nadleśnictwa K440230 "Do
Kościoła" w km 0+000-0+370 w m. Bystra Podhalańska - Gmina Bystra-Sidzina”
wykonana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Wartość inwestycji: 139 525,91zł
w tym dotacja FDS 92 409,00zł. Wydatek poniesiony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych (przetarg nieograniczony).
oraz „Remont drogi gminnej Bystra-Zagrody Nadleśnictwa K440231 "Dworska" w km
0+000-0+320 w m. Bystra Podhalańska - Gmina Bystra-Sidzina” wykonana w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych Wartość inwestycji: 259 620,88zł w tym dotacja FDS 181
734,00zł.Wydatek poniesiony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (przetarg
nieograniczony).
Pomoc finansowa dla Powiatu Suskiego na wykonanie inwestycji pn.: „Wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 2+800 dr. Powiatowa SidzinaSidzina Górna”. Wartość pomocy 19680,00zł.
Inwestycja pn. ,, Modernizacja terenu i budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej
Podhalańskiej”. Zadanie składało się z dwóch części cz. I Modernizacja terenu Przedszkola w
Bystrej Podhalańskiej – przebudowa placu zabaw - umowa podpisana została na kwotę
267 044,48 zł. cz. II ,,Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej
Podhalańskiej- umowa podpisana została na kwotę 115 753,77 zł. Wartość inwestycji wynosiła
382 780,25 zł. Środki Unii Europejskiej: 249 578,60 zł. Środki budżetu państwa: 17 036,72 zł.
Wydatek poniesiony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
nieograniczony).
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Inwestycja pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnic Kościoła Parafialnego na potrzeby Domu
Pogrzebowego w Bystrej Podhalańskiej”. Wartość inwestycji 119 780,16zł w tym z
Funduszu Sołeckiego wydano 44 145,30zł.
5.2 Remonty
Inwestycja pn.: „Remont drogi rolnej Na Pańskie w Bystrej Podhalańskiej”

z

dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych w wysokości 60 000,00zł. Długość
wykonanej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową 450m+200mb nawierzchni
tłuczniowej. Wartość inwestycji 139 135,76zł (zapytanie ofertowe).
Pomoc finansowa dla Powiatu Suskiego na wykonanie inwestycji pn.: „Remont drogi
powiatowej K1684 Jordanów -Makacz-Bystra na długości 0,3km (od przejazdu do
mostu)”. Wartość pomocy 132 634,23zł.
Inwestycja pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zgłoszeniem
Remont drogi gminnej k440310 Sidzina-Sidzinka Mała w Sidzinie”. Wartość
zadania36900,00zł.(zapytanieofertowe).

Drogi

gminne w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie – bieżące utrzymanie, eksploatacja, konieczne
remonty doraźne, utwardzenia podbudów, remonty odwodnień, usługi sprzętem (koparki,
samochody), zakupy materiałów (betony, przepusty itp.) za łączną kwotę 460895,00zł.
5.3 Wodociąg
System zaopatrzenia w wodę. Wodociąg Bystra-CENTRUM - długość całkowita sieci ok.
7km, ok. 180 przyłączy indywidualnych. Koszt całkowity utrzymania wodociągu w 2019r.
30166,49zł. Pozostała część Gminy Bystra-Sidzina zaopatrywana jest w wodę przez 3 spółki
wodociągowe.
5.4 Energia elektryczna
Zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest przez TURON Dystrybucja S.A.
(dystrybucja i przesył energii elektrycznej) oraz Elektra S.A. (sprzedaż energii elektrycznej).
Łączny koszt poniesiony na oświetlenie uliczne w 2019r. (w tym konserwacja i remont
oświetlenia, dzierżawa majątku itp.) wyniósł 170 294,14zł.

5.5 Przydomowe oczyszczalnie ścieków
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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bystra-Sidzina. Złożono wniosek o
dofinansowanie budowy 122szt. POŚ w ramach PROW (wniosek na liście rezerwowej). Koszt
wykonania projektu do wniosku wyniósł 23 948,10zł. Niezależnie od tego Gmina BystraSidzina w 2019r. dofinansowała osobom fizycznym budowę OPŚ w ilości 20szt. na łączną
kwotę 101 000,00zł.
VI. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

6.1 Gospodarka odpadami
Wysokość opłaty w roku 2019
•

w przypadku nieruchomości zamieszkałych, stawki, uzależnione były od liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposobu zbierania odpadów komunalnych.
Stawki te kształtowały się następująco:

- 7,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz,
- 22,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
•

w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, opłata uzależniona była od ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych. Stawki za poszczególne pojemniki opisane są
w poniższej tabeli.

Tabela 1. Rodzaje pojemników wraz ze stawkami opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązującymi w Gminie Bystra-Sidzina w 2019r.
Pojemność pojemnika

Stawka - zbiórka selektywna

Stawka - zbiórka

na odpady

odpadów

nieselektywna odpadów

110 - 120 l

7,50 zł

22,50 zł

240 l

15,00 zł

45,00 zł

1100 l

67,50 zł

202,50 zł
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IGLOO 1,5 m3

93,75 zł

281,25 zł

281,25 zł

843,75zł

405,00 zł

1215,00 zł

kontener KP 5 o
pojemności 4,5 m3
kontener KP 7 o
pojemności 6,5 m3
•

w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jedynie przez
część roku) obowiązywały roczne ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Jeżeli odpady na takich nieruchomościach zbierane były w
sposób selektywny, ryczałtowa stawka wynosiła 90,00 zł za rok. W przypadku
nieselektywnego zbierania odpadów, stawka ta wynosiła 270,00 zł za rok.

6.2 Przychody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Do budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku
2019 wpłynęło 542 878,85zł

6.3 Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Bystra-Sidzina w roku 2019 I półrocze
Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych
Odpady zebrane selektywnie
Odpady zebrane nieselektywnie

Łączna masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
262,99
606,18

Z uwagi na fakt iż podmioty odbierające odpady komunalne termin złożenia
sprawozdania za II półrocze 2019 upływa 30.06.2020 rok. w tabeli zostały uwzględnione
jedynie odpady za I półrocze 2019 roku.
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6.4 Gospodarka niskoemisyjna
Realizacja zadania pn. ,,udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nie
ekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina ". Zadanie objęło likwidację 14 szt. starych
pieców węglowych w miejsce których powstało 6 szt. wysokosprawnych kotłów węglowych,
7 szt. kotłów na biomasę oraz 1 kotłownia gazowa. Wymiany kotłów były przeprowadzane w
13 budynkach jednorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz 1 budynku wspólnoty
mieszkaniowej.

Całkowity koszt realizacji projektu: 163 794,00zł, w tym:
- środki z budżetu gminy: 44 000,00zł
- środki własne mieszkańców: 119 794,00zł
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VII. OŚWIATA
7.1 Zadania oświatowe Gminy Bystra-Sidzina
Gmina finansuje swoje zadania oświatowe z następujących źródeł:
- części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotacji celowych na zadania własne gminy,
- dotacji celowych na zadania oświatowe z zakresu administracji rządowej,
- dochodów własnych.
Na sfinansowanie zadań oświatowych gmina otrzymuje część oświatowej subwencji ogólnej,
której wielkość ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie
mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowaną o kwotę innych
wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
Wyszczególnienie

L.p.

Kwota

1.

Wydatki szkół podstawowych

2.

Wydatki gimnazjum

3.

Przedszkola

4.

Stołówki szkolne i przedszkolne (bez art. żywnościowych
sfinansowanych przez rodziców)
Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli

708 838,01

inne: zadania specjalnej organizacji nauki, wczesne wspomaganie
rozwoju, pomoc materialna dla uczniów, pozostała działalność
RAZEM

308 739,54
9 913 628,44

w tym: wynagrodzenia wraz z dodatkami, pochodnymi i odpisem

8 837 756,03

5.
6.

6 363 730,94
485 932,12
2 016 335,80

30 052,03

na ZFŚS
7.

Realizacja projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny

132 837,08

– Gmina Bystra-Sidzina” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego
w tym: wynagrodzenia wraz z dodatkami i pochodnymi
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WPŁYWY DO BUDŻETU
Wyszczególnienie

L.p.

Kwota

1.

Wpłaty rodziców za godziny dodatkowe

2.
3.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego
Subwencja oświatowa na "6-o latki"

4.

Subwencja oświatowa na 2019 r- pozostała

5.

Inne dochody: duplikaty legitymacji, odszkodowania, odsetki

27 827,50
276 391,00
376 587,81
6 977 952,19

RAZEM

1 049,33
7 659 807,83

Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz
utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zagwarantowane są w dochodach jednostek
samorządu terytorialnego.

7.2 Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r. na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
Średnioroczna
liczba etatów
nauczycieli
w 2019 r.

Wydatki poniesione
na wynagrodzenia
nauczycieli w 2019 r.

Średnie
miesięczne
wynagrodzenie

stażysta

1,13

42 254,06 zł

3 116,08 zł

2.

kontraktowy

8,77

410 478,05 zł

3 900,40 zł

3.

mianowany

15,48

919 523,16 zł

4 950,06 zł

4.

dyplomowany

60,03

4 539 264,89 zł

6 301,38 zł

L.p.

Stopnie awansu
zawodowego

1.

7.3 Sieć szkolno-przedszkolna w Gminie Bystra-Sidzina
•

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie,

•

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej

•

Przedszkole Publiczne w Sidzinie

•

Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej

•

Niepubliczne Przedszkole „Chatka Małolatka” w Sidzinie

45

Raport o Stanie Gminy Bystra - Sidzina 2019

7.4 Stan organizacji szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku 2019
(stan według SIO na 30 września 2019 r.)
Lp. Wyszczególnienie

Liczba

Klasy

Oddziałów

Uczniów

I

II

III IV V

VI VII VIII

1.

Szkoła
Podstawowa im.
Dzieci
Zamojszczyzny
w Sidzinie

17

330

41 49

41

15

61

39

50

34

2.

Szkoła
Podstawowa im.
św. Jana Kantego
w Bystrej
Podhalańskiej

17

327

35 46

40

29

51

47

46

33

7.5 Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych w roku 2019
(stan według SIO na 30 września 2019 r.)
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba dzieci
ogółem

Liczba
dzieci
6-letnich

1.

Przedszkole Publiczne w Sidzinie

7

128

32

2.

Przedszkole Publiczne w Bystrej
Podhalańskiej

7

123

36

3.

Niepublicznego Przedszkola „Chatka
Małolatka” w Sidzinie

2

25

4

Liczba dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w rok 2019 wynosiła
276, w tym 25 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka”
w Sidzinie. W roku 2019 Gmina Bystra-Sidzina udzieliła dotacji na 25 dzieci z naszej gminy
uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka” w Sidzinie oraz dotacji
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dla 11 dzieci z naszej gminy uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli
na terenie innych gmin.
7.6 Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w roku 2019
(stan według SIO na 30 września 2019 r.)
Placówki

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
Nauczyciele

Obsługa

32,05

13,5

Szkoła Podstawowa im.
św. Jana Kantego w
Bystrej Podhalańskiej

34,53

14

Przedszkole Publiczne
w Sidzinie

10,21

7

Przedszkole Publiczne
w Bystrej Podhalańskiej

12,32

5,5

Szkoła Podstawowa im.
Dzieci Zamojszczyzny
w Sidzinie

7.7 Doskonalenie zawodowe
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2019 zgodnie z wymogami prawa
i potrzebami, przeznaczono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki
z doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystywane są przede wszystkim na refundacje
czesnego za studia, Szkolenia Rad Pedagogicznych, szkolenia nauczycieli, kursy
kwalifikacyjne.
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7.8 Baza lokalowa
(stan według SIO na 30 września 2019 r.)
Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa im.
Dzieci Zamojszczyzny
w Sidzinie

Szkoła Podstawowa im. św. Jana
Kantego w Bystrej Podhalańskiej

Liczba sal lekcyjnych

17

17

Liczba pracowni
komputerowych

2

1

Liczba stanowisk
komputerowych

34

21

Liczba pracowni
językowych

3

2

Liczba grup
świetlicowych

6

2

Liczba dzieci objętych
opieką świetlicową

168

101

Liczba dzieci
korzystających
z posiłków na stołówce

309

249

Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych
spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Dyrektorzy
jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy
niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wszystkie placówki są bardzo dobrze
wyposażone w pomoce dydaktyczne, uczniowie i nauczyciele wykorzystują do prowadzenia
zajęć tablice multimedialne zakupione z programów i projektów realizowanych przez szkoły.
We wrześniu 2019 roku oddana została do użytku nowa hala sportowa, znajdująca się przy
Szkole Podstawowej w Sidzinie. Korzystają z niej przede wszystkim uczniowie szkoły
podstawowej w Sidzinie, ale również wykorzystywana jest ona do różnorodnych zajęć
sportowych, przez mieszkańców gminy Bystra-Sidzina.
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7.9 Dowóz uczniów
Realizując obowiązki określone w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe Gmina BystraSidzina dowozi lub refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów
niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.
Dzieci

niepełnosprawne

Wychowawczego

w

dowożone

Juszczynie

i

są

do

Ośrodka

Specjalnego

Ośrodka

Rehabilitacyjno-EdukacyjnoSzkolno-Wychowawczego

w Makowie Podhalańskim.
Zapewniany jest również dowóz dzieci do szkół podstawowych w Sidzinie i Bystrej
Podhalańskiej, których droga z domu do szkoły przekracza:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych
7.10 Pomoc materialna dla uczniów
Pomoc w formie stypendium szkolnego udzielana w ramach Narodowego Programu
Stypendialnego, realizowana jest od 2005 roku. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pomoc w formie zasiłku szkolnego może otrzymać uczeń, który znajduje się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być
przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Na realizację ww. zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa oraz
dofinansowuje zadanie ze środków własnych.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w 2019 roku
Wyszczególnienie

Czasokres

Liczba uczniów

Stypendia szkolne

I-VI

230
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Zasiłki szkolne

IX-XII

240

I-VI

8

IX-XII

0

7.11 Stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina
Wójt

Gminy

corocznie

przyznaje

najlepszym

uczniom

szkół

podstawowych,

ponadpodstawowych i studentom stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina. Stypendia Wójta
są uznaniowe i mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów z terenu naszej
Gminy. Stypendia mają zachęcić młodzież do inwestowania w siebie oraz jednocześnie mają
być swego rodzaju wyróżnieniem dla najlepszych. Stypendystami Wójta Gminy Bystra-Sidzina
w roku 2019, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i
Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina zostało 25 uczniów i 6 studentów.
7.12 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina, rozpatrywano zgodnie
z dyspozycją art.122 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz.
996) wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy
ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Funduszu
Pracy.
Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2019 roku
Wyszczególnienie

Pracodawcy, którzy złożyli
wnioski i otrzymali
dofinansowanie

Młodociani, którzy
zrealizowali przygotowanie
zawodowe

Nauka zawodu

10

11

7.13 Projekty realizowane ze środków Ministerstwa Sportu
W roku 2019 Gmina Bystra-Sidzina realizując projekt „Upowszechniania sportów zimowych
– Nauka jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy BystraSidzina” mający na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
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z terenu gminy, w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację ruchową, promocję
bezpieczeństwa

na

stokach

narciarskich

oraz

jazdę

w

kasku,

umożliwiła

60 dzieciom z klas III i IV szkół podstawowych z Bystrej Podhalańskiej i Sidziny zdobycie
podstawowych umiejętności jady na nartach.
Gmina realizując projekt „Umiem pływać 2019 – nauka pływania dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych z terenu gminy Bystra-Sidzina” współfinansowany ze środków
Ministerstwa Sportu, zapewniła 90 dzieciom z terenu gminy zdobycie podstawowych
umiejętności nauki pływania, zachowania się w wodzie oraz poznania zagrożeń, jakie można
spotkać na kąpieliskach wodnych. Projekt ten realizowany jest od kilku lat i cieszy się dużym
zainteresowaniem.
7.14 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe
Uczniowie szkół podstawowych od 2014 r. mają prawo do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych
planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację
celową z budżetu państwa udzielaną przez Wojewodę.
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe w 2019 roku
Liczba uczniów

Rozliczona dotacja w zł

665

56 311,66

7.15 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego
Zmienione zapisy ustawy o systemie oświaty wprowadziły dotacje celową dla gmin
na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Dotacja
ta rekompensuje gminie niższe dochody w związku ze zmniejszeniem opłat ponoszonych przez
rodziców, za pobyt dzieci w przedszkolu. Dotacja celowa z budżetu państwa
na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyznana na rok 2019, wyniosła
276 391,00 zł na 197 dzieci. Kwota roczna na jedno dziecko w 2019 r. wynosiła 1.403.00 zł,
miesięcznie - na jedno dziecko - 116,92 zł. W dotacji na 2019 r. nie uwzględniono 6-latków.
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7.16 Subwencja na 6 latki
Gmina Bystra-Sidzina otrzymała 376 587,81 zł na 81 dzieci w wieku 6 lat. W związku
z powyższym, nie jest pobierana opłata za pobyt dzieci w wieku 6 lat w Przedszkolu
Publicznym w Sidzinie oraz Bystrej Podhalańskiej.
7.17 Sport
Gmina Bystra-Sidzina stwarza warunki oraz wpływa na rozwój aktywności sportowej,
zapewniając na ten cel środki finansowe w budżecie gminy. Podstawowymi jednostkami
realizującymi cele i zadania w zakresie kultury fizycznej są stowarzyszenia kultury fizycznej:
- Klub Sportowy „BYSTRA” w Bystrej Podhalańskiej
- Klub Sportowy „DĄB” w Sidzinie.
Główną formą pomocy, jaką Gmina udziela w ramach posiadanych środków w budżecie,
służącą wsparciu rozwoju sportowego dzieci i młodzieży reprezentujących kluby sportowe, jest
dotacja. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468);
- Uchwała Nr XXV/170/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie
określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bystra-Sidzina
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Dotacje dla klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku
Nazwa klubu

Kwota dotacji w zł

Klub Sportowy „BYSTRA” w Bystrej
Podhalańskiej

40 000,00

Klub Sportowy „DĄB” w Sidzinie

40 000,00

7.18 Kultura
Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917). Realizuje prace związane
z konserwacją, odbudową, przenoszeniem pozyskiwanych obiektów, katalogowaniem
gromadzeniem

i

inwentaryzowaniem

zbiorów,

prowadzeniem

zajęć

edukacyjnych

z regionalizmu, organizowaniem warsztatów tradycyjnego rzemiosła, promowaniem
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i prezentacją Muzeum na zewnątrz, poprzez organizowanie posiadów, konkursów, imprez
plenerowych, spotkań, a także oprowadzanie grup zorganizowanych i indywidualnych po
stałych i czasowych wystawach. Skansen posiada 16 ekspozycji, obrazujących obyczaje,
sposób życia i przedmioty codziennego użytku mieszkańców regionu w okresie od XVIII do
XX wieku. W 2019 roku Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej odwiedziło
6 369 osób.
7.19 Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie jest
instytucją kultury Gminy Bystra-Sidzina podlegającą Wójtowi Gminy. Realizuje zadania
w dziedzinie upowszechniania, rozwijania i zaspokajania potrzeb społeczeństwa z zakresu
kultury, oświaty, sportu, kultury fizycznej i rekreacji. GOKPTiS zajmuje się także promocją
osiągnięć kulturalnych, organizuje konkursy, przeglądy, wystawy, koncerty, imprezy
plenerowe oraz zajęcia w sekcjach zainteresowań.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO
8.1. Raport o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2019
Raport o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2019 w Gminie Bystra-Sidzina
sporządzony w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie działania
Komisariatu Policji w Jordanowie za 2019 rok:
Liczba Wszczętych postępowań w 2019 roku
Kategoria / miejscowość
Rozbój, kradzież i
Wymuszenie rozbójnicze
Kradzież z włamaniem
Kradzież mienia
Bójka lub pobicie,
Uszkodzenie ciałą
Zniszczenie mienia
Znęcanie się nad rodziną
Wypadki drogowe
Nietrzeźwi kierujący
Inne
Razem

Bystra
0

Sidzina
0

3
0
1

0
1
1

5
1
3
1
10
24

2
0
1
4
14
23
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8.2 Obrona cywilna, zadania obronne i ochrona ludności, plan zarządzania
kryzysowego, system ostrzegania i alarmowania.
Gmina Bystra-Sidzina realizowała zadania obrony cywilnej w 2019 roku w oparciu o
obowiązujące regulacje prawne z jednoczesnym uwzględnieniem zasadniczych kierunków
przebudowy systemu bezpieczeństwa obywateli, w tym obrony cywilnej oraz przewidywanych
w tym względzie docelowych rozwiązań. Zasadniczym celem działania i koncentracji zadań
obrony cywilnej w 2019 roku było przygotowanie i dostosowywanie przedsięwzięć w obszarze
planowania i organizacji do wprowadzenia zmian systemowych w dziedzinie prawa
regulującego obszar ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce oraz kontynuowanie procesu
doskonalenia istniejących struktur obrony cywilnej poprzez szersze angażowanie w działania
ratownicze i ćwiczenia organów państwowych, instytucji, służb i podmiotów oraz doskonalenie
ich współdziałania w czasie pokoju w ramach zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
państwa.

IX. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
9.1 Profilaktyka uzależnień
System rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Bystra- Sidzina
charakteryzuje się istnieniem wielu wyspecjalizowanych podmiotów obejmujących swoimi
kompetencjami niemal wszystkie aspekty problemu alkoholowego, współdziałających
interdyscyplinarnie w przeciwdziałaniu tym negatywnym zjawiskom. Ponadto zwiększa się
liczba osób świadomie i aktywnie poszukujących pomocy w rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i przemocy w rodzinie. Może mieć to związek z profilaktycznymi kampaniami
edukacyjnymi realizowanymi na terenie gminy ze środków przedmiotowego Programu, a także
dofinansowanymi ze środków Gminnego Programu, profilaktycznych programów szkolnych,
różnorodnych konferencji, szkoleń i imprez bezalkoholowych, w które włączają się zarówno
gminne

jednostki organizacyjne takie jak: GOPS, placówki

oświaty, policja, a także

funkcjonujące na terenie gminy organizacje pożytku publicznego. Polski model rozwiązywania
problemów alkoholowych zakłada, że większość kompetencji i środków finansowych na
rozwiązywanie ww. problemów, zlokalizowanych jest na poziomie samorządów gmin, gdyż
one dysponują największą wiedzą o problemach lokalnej społeczności, zatem mogą uruchomić
stosowne działania zaradcze i naprawcze. Realizacja Programu na rok 2019 prowadzona była
w oparciu o środki własne Gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
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alkoholowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Do celów strategicznych Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2019 należały: ograniczenie szkód związanych ze spożywaniem napojów
alkoholowych, ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i
rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, ograniczenie zjawiska
picia alkoholu przez dzieci i młodzież, zwiększenie dostępności do osób, instytucji i organizacji
systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ograniczenie przypadków
naruszeń prawa w związku z alkoholem, zwiększenie wrażliwości społecznej na problem
nietrzeźwych kierowców, szkód zdrowotnych związanych ze spożyciem alkoholu oraz
towarzyszącą mu przemoc w rodzinie, podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej o
zasobach systemu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zwiększenie
kompetencji służb systemu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. Realizacja
powołanych wyżej celów Programu odbywała się w ramach realizacji poniższych zadań:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu, finansowanie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin
oraz dla osób związanych z przemocą w rodzinie, współpraca z placówkami leczenia
uzależnień,
- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemami alkoholowymi,
ochrona przed przemocą w rodzinie, finansowanie punktów informacyjno

–

konsultacyjnych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedura „Niebieskiej Karty”,
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, pozalekcyjne zajęcia
sportowe, dożywianie dzieci w ramach działalności świetlic socjoterapeutycznych,
programy, warsztaty i kampanie profilaktyczne, finansowanie działalności świetlic
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, finansowanie szkoleń i kursów
specjalistycznych dla przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
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- podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmowanie
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, kierowanie osób na
badanie

diagnostyczne

w

celu

wydania

opinii

w

przedmiocie

uzależnienia,

przeprowadzanie kontroli w placówkach handlowych posiadających zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych,
- w ramach Programu Gmina Bystra – Sidzina realizowała ogólnopolską

kampanię

społeczną pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - propagowanie nowoczesnej profilaktyki
uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z zakresu
narkomanii należy do zadań samorządu gminnego. Zadania zrealizowane w ramach
programu:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem (finansowanie programów terapeutycznych, współpraca
z placówkami leczenia uzależnień),
- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy
narkomanii (dofinansowanie punktu konsultacyjnego),
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów,
dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych, programy, warsztaty i kampanie profilaktyczne
dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Koszt realizacji Programu w roku 2019 wyniósł 96 393,09zł.
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9.2 Placówki ochrony zdrowia
a/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sidzinie – 34-236 Sidzina 721,
b/ NZOZ Medicus-Kulka-Holding – 34-235 Bystra Podhalańska 353A.
9.3 Rodzina 500+
Od kwietnia 2016 roku GOPS realizuje zadanie z zakresu ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci 500+. Pomoc przyznawana jest na dzieci do 18-tego roku życia.
Przysługuje na każde dziecko niezależnie od dochodu rodziny. Świadczenie wychowawcze
(500+) w 2019 r. wypłacone było w łącznej kwocie: 7 415 308,90 zł. Ze świadczenia 500+
ogółem w 2019r. skorzystało z 825 rodzin.
9.4 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej Gmina zobowiązana jest m. in.: do tworzenia oraz rozwoju
systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz pracą z rodziną
przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez
zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej. W roku 2019 pomocą w formie skorzystania z
zajęć w świetlicy środowiskowej objęto 34 dzieci, łączny koszt prowadzenia świetlicy wyniósł
39 807,21 zł. Na terenie Gminy prowadzi się stałą i rzetelną analizę środowiska lokalnego
wyłaniając rodziny borykające się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, w których
wychowują się małoletnie dzieci. Jednakowo dokłada się wszelkich starań by poprawić ich
sytuację korzystając z zasobów rodziny oraz współpracując z instytucjami zajmującymi się
wspieraniem rodziny. W tym celu powołano funkcję asystenta rodziny. W roku 2019 pomocą
asystenta rodziny objęto 5 rodzin , w których znajdowało się 17 dzieci. W celu realizacji tego
zadania Gmina Bystra-Sidzina w roku 2019 pozyskała środki w ramach programu „Asystent
Rodziny – 2019” w wysokości: 10 785 zł, wartość wkładu własnego 14 216,89 zł.
9.5 Posiłek w szkołach
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy
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społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1051,51 zł, w przypadku rodziny
792 zł na osobę. W ramach dożywiania są realizowane działania dotyczące w szczególności:
1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
a) dzieciom do 7 roku życia,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej,
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2)), zwanej dalej
„ustawą o pomocy społecznej”, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku,
chorym lub niepełnosprawnym – w naszej gminie takim osobom przyznajemy świadczenie
pieniężne z uwagi na brak możliwości zakupu i dowozu gorącego posiłku do domów
prywatnych.
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
W roku 2019 z pomocy w formie dożywiania skorzystało 215 uczniów przedszkoli, szkół
podstawowych i średnich na łączną kwotę: 102 734 zł.
- zasiłek na zakup żywności przyznano dla 22 rodzin na kwotę 12 125 zł,
Pomoc w zakresie dożywiania w roku 2019 realizowana była w ramach programu rządowego
„ Posiłek w domu i w szkole” .
9.6 Karta Dużej Rodziny
GOPS realizuje zadania wynikające z ustawy Karta Dużej Rodziny. Osoba posiadająca KDR
uprawniona jest do ulg stosowanych przez różnorodne instytucje. Wykaz tych instytucji oraz
ulg znajduje się na stronie internetowej ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W
roku 2019 zrealizowanych zostało 119 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.
9.7 Dobry Start
Świadczenie dobry start przysługuje w kwocie 300 zł raz w roku na każde dziecko uczące się
w szkole do ukończenia 20 roku życia, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego do
ukończenia 24 roku życia. Świadczenie zostało wprowadzone przez ustawodawcę w 2018 roku.
W roku 2019 z pomocy skorzystało 1041 uczniów na łączną kwotę 312 300 zł.
9.8 Fundusz Alimentacyjny
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Od 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, na podstawie której osoby uprawnione do alimentów, które nie otrzymują
należnych im świadczeń mają prawo do środków z Funduszu Alimentacyjnego. Z pomocy
mogą skorzystać osoby spełniające kryterium dochodowe – obecnie 800 zł na osobę. Wysokość
świadczenia ustala się w wysokości zasądzonych alimentów jednak nie wyższej niż 500 zł. W
roku 2019 z pomocy skorzystały 34 osoby uprawnione na łączną kwotę 154 328 zł.
9.9 System przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Karta
W Gminie Bystra – Sidzina w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – został on powołany
Zarządzeniem Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 07 kwietnia 2011 r. (Zarządzenie Nr
37/2011). Zespół działał na podstawie: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1390), Rozporządzenia Rady
Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. nr 209, poz. 1245), Uchwały Rady Gminy BystraSidzina Nr V/32/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Bystra-Sidzina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz Uchwały Rady
Gminy Bystra-Sidzina Nr XL/323/18, z dnia 11 października 2018 r., w sprawie przyjęcia
zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. W jego skład wchodzą przedstawiciele: Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej – dwóch pracowników socjalnych;
Komisariatu Policji w Jordanowie – funkcjonariusz policji, Szkoły Podstawowej w Bystrej
Podhalańskiej – pedagog szkolny, Szkoły Podstawowej w Sidzinie – pedagog szkolny, Sądu
Rejonowego w Suchej Beskidzkiej – kuratorzy zawodowi, Zespołu Interwencji Kryzysowej w
Suchej Beskidzkiej, oraz 3 pielęgniarki środowiskowe.
W 2019 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Bystra – Sidzina. Ponadto w ramach Zespołu działały Grupy Robocze
powoływane do pracy z indywidualnymi przypadkami zajmowały się głównie podejmowaniem
interwencji wobec rodzin dotkniętych przemocą domową. Działania te realizowano w oparciu
o procedurę „Niebieskie Karty”. W 2019 r. 25 rodzin było objętych działaniami grup
roboczych, posiedzeń grup odbyło się w sumie 81.
Liczba osób objętych pomocą grup roboczych w 2019r.:
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Ogółem: 82 w tym: kobiet: 26, mężczyzn: 23, dzieci: 33.
Do Przewodniczącego Zespołu w ubiegłym roku wpłynęło ogółem: 12 Niebieskich Kart (11kart wpłynęło z komisariatu policji, 1 – od pracownika GOPS Bystra Podhalańska). Liczba
zakończonych Procedur Niebieskiej Karty w liczbie 12.
W ramach swych działań Zespół Interdyscyplinarny prowadzi Punkt Informacyjno –
Konsultacyjny, w którym prowadzi poradnictwo głównie socjalne, prowadzi całodobowy
telefon interwencyjny, oraz akcje informacyjno – edukacyjną.

9.10 Dodatki mieszkaniowe
W ramach zadań realizowanych z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych w roku 2019
objęto pomocą jedną rodzinę na łączną kwotę 723,60 zł, oraz przyznano dodatki energetyczne
na kwotę: 227,36 zł. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych określa sposób realizacji pomocy w
pokryciu wydatków na czynsz oraz inne wydatki mieszkaniowe.
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