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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  
 

 

 Raport o stanie Gminy Bystra -Sidzina opracowano zgodnie z obowiązkiem ustawowym 

określonym w  art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Raport 

obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport co roku do dnia 

31 maja przedstawia się Radzie Gminy. 

 Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą 

i społeczną Gminy Bystra-Sidzina. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach 

funkcjonowania gminy w 2020 roku. 

 Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą 

do obiektywnej oceny. 

 Raport został opracowany na podstawie materiałów przygotowanych przez Referaty 

Urzędu Gminy Bystra-Sidzina oraz pozyskanych z jednostek organizacyjnych gminy. 
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I. Informacje ogólne 

I.1. Organ wykonawczy i struktura organizacyjna urzędu 
gminy 

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Od 2014 r. urząd Wójta Gminy Bystra-Sidzina 

sprawuje Stanisław Tempka. 

Wójt realizuje zadania własne Gminy, zlecone Gminie oraz powierzone jej na podstawie 

zawartych porozumień, przy pomocy urzędu gminy, który jest jednostką organizacyjną Gminy, 

działającą w formie jednostki budżetowej.   Urząd wykonuje zadania związane z mieniem Gminy 

oraz realizacją dochodów i wydatków. Działa na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, aktów prawnych wydawanych przez Radę oraz Wójta, a w szczególności Statutu 

oraz Regulaminu. Źródłem informacji o działalności Urzędu i organów Gminy jest Biuletyn 

Informacji Publicznej. 

Rys. 1 . Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Bystra-Sidzina w 2020 r. 
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W związku z epidemią COVID-19, w 2020 r. zostało podjętych w Urzędzie Gminy Bystra-

Sidzina szereg nowych działań organizacyjnych i regulacji, wprowadzonych stosownymi 

Zarządzeniami Wójta, związanych z ograniczeniem ryzyka infekcji wirusem COVID-19, w tym 

zasad funkcjonowania urzędu i przyjmowania stron. Mimo wszelakich ograniczeń, sprawy 

w urzędzie gminy były załatwiane na bieżąco, podobnie i nowe zadania nałożone na samorządy 

w związku ze stanem epidemii. 

 

I.2. Rada Gminy 
 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy. Działa na posiedzeniach sesji 

oraz swoich Komisji. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. 

W 2020 r. skład VIII kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina: 

1. Kowalik Dorota – przewodnicząca Rady (do 10 lipca 2020 r.) 

2. Motor Jan – wiceprzewodniczący Rady 

3. Drobny Krzysztof – przewodniczący Rady (od 28 lipca 2020 r.) 

4. Frankiewicz Mariusz 

5. Frączek Stanisław 

6. Gałka Marcin 

7. Handzel Adrian 

8. Jaromin Stanisław (do 25 października 2020 r.) 

9. Kowalik Józef (od 26 października 2020 r.) 

10. Kordel Stanisław  

11. Lipka Grzegorz 

12. Mazur Bogusław 

13. Palarczyk Małgorzata 

14. Pieczara Jan 

15. Stramek Piotr 

16. Talapka Stanisław 

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Bystra-Sidzina w 2020 r. zostało ujęte w rozdziale 

X niniejszego Raportu. 
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I.3  Jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze  
 

• Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej, 

2. Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie, 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie, 

4. Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie, 

5. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej, 

6. Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie, 

7. Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej, 

8. Przedszkole Publiczne w Sidzinie. 

 

 

• Wykaz jednostek pomocniczych: 

Sołectwo Bystra Podhalańska. Sołtys: Urszula Marfiak. 

Sołectwo Sidzina. Sołtys: Kazimiera Czarna. 

 

I.4. Mieszkańcy Gminy 
 

Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminę Bystra-Sidzina zamieszkiwało 

6895  osób. Biorąc pod uwagę dane dotyczące lat 2017-2019 zaobserwować można wzrost ogólnej 

liczby ludności gminy. Spadek  tej tendencji jest odnotowany w 2020 r.  

Pod względem płci w 2020 roku 50,37 % stanowili mężczyźni, a 49,63 % kobiety.  

 

Liczba ludności w latach 2017-2020 w Gminie Bystra-Sidzina 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Ludność 6847 6859 6920 6895 

 

Poniższy wykres przedstawia liczbę ludności w Gminie Bystra-Sidzina w podziale na wiek 

przedprodukcyjny (0-18 lat), produkcyjny (mężczyźni 18-65 lat, kobiety: 18-60 lat), oraz wiek 
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poprodukcyjny (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej), według danych GUS na dzień 31 

grudnia 2020 r. 

 

Wg danych ewidencji ludności w 2020 r. odnotowano w Bystrej Podhalańskiej 26 urodzeń 

(13 kobiet i 13 mężczyzn) oraz 37 zgonów (19 kobiet i 18 mężczyzn). W Sidzinie było 45 urodzeń 

(25 kobiet i 20 mężczyzn) oraz 49 zgonów (18 kobiet i 31 mężczyzn). 

 

I.5. Przedsiębiorczość w gminie  
 

Dane o bazie przedsiębiorców znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji 

Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej i nadzorowanej przez Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii. Dane dla których gmina Bystra – Sidzina jest głównym miejscem wykonywania 

działalności przedstawia poniższy raport CEIDG. 

Branżowość przedsiębiorstw z obszaru Gminy Bystra-Sidzina jest zróżnicowana. 

Wiodącymi gałęziami  gospodarki w gminie jest produkcja wszelkich wyrobów drzewnych, usługi 

ogólnobudowlane, transport drogowy oraz handel. Podmioty funkcjonujące na terenie gminy to 

przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne. 
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Na podstawie raportów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

na dzień 31 grudnia 2020 r., liczba wszystkich kiedykolwiek zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, których  główne miejsce wykonywania  działalności znajduje się w naszej gminie, 

obejmowała 815 pozycji. Z czego status „aktywny” posiadało 408 podmiotów, status „wykreślony” 

posiadało 319 podmiotów, status „zawieszony” posiadało 55 podmiotów, a liczba działalności 

prowadzonych wyłącznie w formie spółek cywilnych obejmowała 26 pozycji. Wśród osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Bystra- Sidzina dominują 

mężczyźni - stanowią oni 2/3 wszystkich przedsiębiorców, zaś 1/3 stanowią kobiety. 

Poniższa tabela prezentuje liczbę przedsiębiorców pod względem płci: 

    

    

 

Płeć przedsiębiorcy Liczba przedsiębiorców 

Kobiety 197 

Mężczyźni 618 
 

  

    

 

Ilość wpisów działalności gospodarczej: 

 

Status wpisu Ilość wpisów dla głównego miejsca 
wykonywania działalności 

Aktywny 408 

Działalność nierozpoczęta (data ropoczęcia dzialalności we wniosku jest datą 
przyszłą) 

1 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych 26 

Nie rozpoczął działalności 5 

Przeniesiony niezgodnie z Ustawą 1 

Wykreślony 319 

Zawieszony 55 

SUMA 815 
 

  

    

 

Status wpisu Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania 
przedsiębiorcy 

Aktywny 429 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych 27 

Nie rozpoczął działalności 5 

Oczekuje na rozpoczęcie działalności 1 

Wykreślony 275 

Zawieszony 57 

SUMA 794 
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Wykres prezentujący liczbę przedsiębiorców pod względem rodzaju wykonywanej działalności 

według sekcji PKD. 

 

  

SEKCJA OPIS %

F BUDOWNICTWO 43,10

G
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 

WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
22,23

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 18,77

N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 3,37

J  INFORMACJA I KOMUNIKACJA 2,18

H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 2,02

S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1,88

M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 1,29

A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 1,09

I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 0,99

R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 0,83

P EDUKACJA 0,77

Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 0,55

K DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 0,51

L  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 0,38

B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 0,02

E
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ 

ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
0,02
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II. Budżet gminy 

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. 

 

II.1. Dochody 
 

Plan dochodów budżetu Gminy Bystra-Sidzina na koniec 2020 roku wynosił 38 275 459,26 

zł i w stosunku do uchwalonego na dzień 1 stycznia 2020 roku został zwiększony o kwotę 

3 729 184,90 zł. W 2020 roku uzyskano wpływy w wysokości 44 300 606,88 zł, co stanowi 

115,74% planu.  
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II.2. Wydatki 
 

Plan wydatków budżetu Gminy Bystra-Sidzina na koniec 2020 roku wynosił 37 089 865,73 

zł i w stosunku do uchwalonego na dzień 1 stycznia 2020 roku został zwiększony o kwotę 

2 726 633,37 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 34 146 799,50 zł, co stanowi 92,07% planu. 

 

 

 
 

II.3 Wynik budżetu oraz przychody i rozchody 
 

Planowana różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę 

budżetu na kwotę 1 185 593,53 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych 

w latach poprzednich. Na koniec 2020 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 

10 153 807,38 zł. Wysoka kwota nadwyżki wynika z otrzymanych i niewydatkowanych w 2020 

roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan, dokonane zmiany oraz wykonanie przychodów i rozchodów 

przedstawiają się jak poniżej: 
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Lp. 
Klasyfikacja 

§ 
Treść 

Plan na 

01.01.2020 r. 
Zmiana 

Plan na 

31.12.2020 r. 

Wykonanie 

na 

31.12.2020 r. 

1 2 3 4 5 6 7 

Przychody ogółem: 1 712 890,00 - 1 002 551,53 710 338,47 3 346 052,55 

1 902 

Przychody ze spłat pożyczek 

udzielonych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej 

12 890,00 0,00 12 890,00 12 890,00 

2 905 

Przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych 

przepisach 

0,00 52 897,13 52 897,13 52 897,13 

3 906 

Przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z wynikających z 

rozliczenia środków określonych w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków 

0,00 20 869,34 20 869,34 20 869,34 

4 931 
Przychody ze sprzedaży innych papierów 

wartościowych 
1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 0,00 

5 950 
Wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust.2 pkt 6 ustawy 
700 000,00 -76 318,00 623 682,00 3 259 396,08 

Rozchody ogółem: 1 895 932,00 0,00 1 895 932,00 1 895 932,00 

1 992 
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 

i kredytów 
1 895 932,00 0,00 1 895 932,00 1 895 932,00 

 

Stan zadłużenia Gminy Bystra-Sidzina na koniec 2020 roku wynosi 2 868 784,00 zł, z tego: 

- pożyczka zaciągnięta w 2016 r. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 

4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie – 123 080,00 zł; 

- pożyczka zaciągnięta w 2017 r. na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 

4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej – 145 704,00 zł; 

- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Jordanowie – 2.600 000,00 zł. 

 

II.4. Rezerwy 
 

Ustalona na dzień 1 stycznia 2020 roku rezerwa ogólna budżetu w kwocie 304 900,00 zł 

została zmniejszona o kwotę 258 607,00 zł i na koniec 2020 roku wynosiła 46 293,00 zł. 
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Ustalona na dzień 1 stycznia 2020 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł została zmniejszona o kwotę 16 000,00 

zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 i na 

koniec 2020 roku wynosiła 84 000,00 zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2020 rok 

znajdują się pod poniższym adresem: 

https://bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina,a,1910143,sprawozdanie-roczne-z-wykonania-budzetu-gminy-bystra-

sidzina-za-2020-rok.html 

 

II.5. Dane o stanie i zmianach w stanie mienia komunalnego 
Gminy Bystra-Sidzina 

Wartość mienia Gminy Bystra-Sidzina brutto według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 

56 567 782,86 zł. W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości mienia o kwotę brutto 

832 949,32 zł, co stanowi 1,49%. Poniższa tabela przedstawia zestawienie aktywów trwałych 

obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Bystra-Sidzina. 

 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień 31.12.2019 r. Stan na dzień 31.12.2020 r. 

Zmiana 

wartości 

w zł 

Zmiana 

wartości 

w % 

Wartość 

brutto 
Umorzenie 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 
Umorzenie 

Wartość 

netto 

(kol.5 

minus 

kol.2) 

(kol.8 / 

kol.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Grunty 8 371 747,53 0,00 8 371 747,53 8 544 760,41 0,00 8 544 760,41 173 012,88 2,07% 

Budynki i lokale 23 590 378,88 3 768 471,30 19 821 907,58 24 169 283,60 4 553 811,66 19 615 471,94 578 904,72 2,45% 

Obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 
16 831 977,91 4 950 244,47 11 881 733,44 16 688 661,42 5 311 146,69 11 377 514,73 

-143 

316,49 
-0,85% 

Kotły i maszyny energetyczne 113 614,50 67 212,57 46 401,93 113 614,50 74 648,67 38 965,83 0,00 0,00% 

Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 
246 282,95 239 990,06 6 292,89 247 125,78 231 232,33 15 893,45 842,83 0,34% 

Specjalistyczne maszyny, 

urządzenia i aparaty 
89 300,39 78 875,36 10 425,03 101 100,40 84 737,16 16 363,24 11 800,01 13,21% 

Urządzenia techniczne 469 727,36 294 733,81 174 993,55 511 128,58 368 317,25 142 811,33 41 401,22 8,81% 

Środki transportu 84 016,51 77 016,51 7 000,00 84 016,51 79 416,51 4 600,00 0,00 0,00% 

Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i wyposażenie 
618 787,53 531 247,06 87 540,47 615 746,04 507 972,18 107 773,86 -3 041,49 -0,49% 

Inwentarz żywy     0,00     0,00 0,00 -- 

Pozostałe środki trwałe 2 869 625,04 2 869 625,04 0,00 2 890 412,96 2 890 412,96 0,00 20 787,92 0,72% 

Eksponaty muzealne 367 814,11 0,00 367 814,11 367 964,11 0,00 367 964,11 150,00 0,04% 

Zbiory biblioteczne 730 132,53 730 132,53 0,00 818 939,73 818 939,73 0,00 88 807,20 12,16% 

Wartości niematerialne i 

prawne 
211 884,40 210 974,20 910,20 232 296,88 232 296,88 0,00 20 412,48 9,63% 

https://bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina,a,1910143,sprawozdanie-roczne-z-wykonania-budzetu-gminy-bystra-sidzina-za-2020-rok.html
https://bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina,a,1910143,sprawozdanie-roczne-z-wykonania-budzetu-gminy-bystra-sidzina-za-2020-rok.html
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Środki trwałe w budowie 

(inwestycje) 
1 139 543,90 0,00 1 139 543,90 1 182 731,94 0,00 1 182 731,94 43 188,04 3,79% 

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 -- 

Razem: 55 734 833,54 13 818 522,91 41 916 310,63 56 567 782,86 15 152 932,02 41 414 850,84 832 949,32 1,49% 
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III. Informacja o realizacji programów i strategii 
 

Gmina Bystra-Sidzina wykonuje swoje zadania, m.in. realizując strategie i programy. Wśród 

realizowanych programów są m.in.: 

❖ Gminna Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/252/14 

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 stycznia 2014 r.  Ze strategii do 2020 r. zrealizowano 

inwestycje: 

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej. 

• Rozbudowa budynku  Zespołu Szkół o halę sportową w Sidzinie. 

• Głęboka modernizacja energetyczna budynków szkół w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie. 

• Przebudowa placu zabaw obok Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej. 

• Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie. 

• Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

❖ Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022 

W ramach podstawowych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji do 2020 r. zrealizowano: 

• Modernizacją Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej wraz z podniesieniem 

bezpieczeństwa otoczenia przedszkola poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr K 1677 oraz K1684 – lata realizacji 2018-2019. 

• Modernizacja Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej – rok realizacji 

2018. 

• Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalno-

technicznym w miejscowości Sidzina- lata realizacji 2017 – 2019. 

• Modernizacja boiska sportowego w Sidzinie – rok realizacji 2020. 

• Modernizacja świetlicy środowiskowej w budynku OSP w Bystrej Podhalańskiej – zadanie 

zrealizowane przez OSP Bystra Podhalańska. 

Do wykonania pozostało: 

• Odnowa centrum wsi Sidzina.  

• Budowa muszli koncertowej i placu festynowego w Sidzinie. 
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❖ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, który ma na celu określenie planu działań, 

służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. W 2020 r. zrealizowano następujące 

działania określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystra-Sidzina: 

• Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń – wykonano 

remonty dróg gminnych na łączną kwotę 366 643,18 zł. 

• Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Bystra-Sidzina poprzez wymianę niskowydajnych 

pieców na kotły ekologiczne – w ramach działania zlikwidowano 15 szt. nieekologicznych 

kotów, w miejsce których zainstalowano 8 szt. wysokosprawnych kotłów na ekogroszek 

oraz 7 szt. kotłów na pellet. Udzielono dotacji z budżetu gminy w łącznej wysokości 

43 400,00 zł. 

• Realizacja Programu Life „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, edukacja i informacja o niskiej emisji 

– w ramach działania m.in.: wydrukowano i rozprowadzono ulotki informacyjne z zakresu 

ochrony powietrza, zrealizowano spektakle ekologiczne dla uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Sidzinie oraz Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej, zakupiono 

zestawy energooszczędne w celu wsparcia osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Na 

realizację powyższego działania przeznaczono 10 761,61 zł. 

❖ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2025 (przyjęty Uchwałą Nr I/8/ Rady Gminy Bystra-Sidzina z dn. 18 

20.12.2018 r.). W 2020 r. w ramach tego programu wykonywane były zadania:  

• likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy – koszt  4 384,80 zł, 

• przydomowe oczyszczalnie ścieków – dofinansowano budowę 19 szt. indywidualnych 

oczyszczalni ścieków  na łączną kwotę 95 000,00 zł,   

• aktualizacja projektów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (do wniosku 

o dofinansowanie) – 9 298,80zł. 

❖ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2020. Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2020 roku przyjęto 

Uchwałą nr XII/85/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z 20 lutego 2020 r. Całkowity koszt 

realizacji programu w 2020 roku wyniósł  7 550,00 zł. 

❖ Gminne programy profilaktyczne oraz programy i strategie realizowane przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej – omówione w pkt. IX Raportu.  
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IV. Inwestycje i remonty gminne 

IV.1. Realizacja zadań gospodarczych w Gminie Bystra – 
Sidzina w 2020 r. 
 

BYSTRA PODHALAŃSKA 

1. Wykonanie alejki głównej na cmentarzu komunalnym -  98 581,40 zł.          

2. Modernizacja nagłośnienia plenerowego na terenie cmentarza kom. (fundusz sołecki) - 6 100,00 

zł. 

3. Wykonanie ławek do domu pogrzebowego  -  41 000,00 zł. 

2. Modernizacja boisk do gier zespołowych przy  Szkole Podstawowej   -   558 098,44 zł. 

3. Budowa pomnika pamięci ofiar walk o niepodległość  -  38 801,08 zł.   

4. Remont naw. tłuczniowej i zagospodarowanie terenu przy Budynku nr 353a ( Przychodnia 

Zdrowia)  -   14 113,70 zł. 

Informacja dodatkowa:  

- przekazano Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej  kwotę  72 000,00 zł. na  remont  

ogrodzenia i oświetlenie terenu. 

- przekazano Powiatowi Suskiemu kwotę 114 505,65 zł. na realizację II etapu przebudowy  drogi 

powiatowej nr 1684K Jordanów -Mąkacz – Bystra ( chodnik). 

RAZEM: 943 200,27 zł 

SIDZINA 

1. Wykonanie ogrodzenia działek gminnych w centrum wsi Sidzina przy budynku Agronomówki   

( fundusz sołecki)   -   40 379,98 zł. 

2. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej    -   262 349,13 zł. 

3. Remont schodów zewnętrznych przy budynku nr 721 (ośrodek zdrowia)          -    16 373,60 zł. 

4. Wykonanie mapy do celów proj. dot. budowy placu rekreacyjno–sportowego -  1 000,00 zł.    

RAZEM: 320 102,71 zł. 



 

        Raport o stanie Gminy Bystra-Sidzina za rok 2020 
 

 

 

20 

IV.2. Drogownictwo 
 

Remonty, modernizacje i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2020 r. zostały wykonane 

na ogólny koszt -  980 257,00 zł (w tym remonty nawierzchni z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: 

366643,18). 

 

IV.3. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych  
 

Wysokość i najważniejsze zadania realizowane ze środków zewnętrznych w 2020 r.:  

• Nadleśnictwo Myślenice – 100 000,00 zł na modernizację drogi gminnej Sidzina - Wielka 

Polana (Kaplica), 

• Urząd Marszałkowski WM – 30 000,00 zł na remont drogi rolnej Majowa w Sidzinie, 

• Samorząd Woj. Małopolskiego (PROW) – 1 816 803,00 zł na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra-Sidzina (budowa 122 szt. przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 
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V. Infrastruktura techniczna 

V.1. Gospodarka odpadami 
 

Wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2020 r. przedstawiała się następująco: 

• w przypadku nieruchomości zamieszkałych, stawki, uzależnione były od liczby osób 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposobu zbierania odpadów komunalnych. 

Stawki te kształtowały się następująco: 

- 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz, 

- 76,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Dodatkowo, obowiązywało częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 

1,00 zł. 

• w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, opłata uzależniona była od ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych. Stawki za poszczególne pojemniki opisane są 

w poniższej tabeli. 

Rodzaje pojemników wraz ze stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązującymi w Gminie Bystra-Sidzina w 2020 r.: 

Pojemność pojemnika  na odpady Stawka - zbiórka 

selektywna odpadów 

Stawka - zbiórka 

nieselektywna odpadów 

110 - 120 l 16,00 zł 64,00 zł 

240 l 32,00 zł 128,00 zł 

1100 l 54,00 zł 216,00 zł 

IGLOO 1,5 m3 73,00 zł 292,00 zł 

kontener KP 5 o pojemności 4,5 m3 220,00 zł 880,00 zł 

kontener KP 7 o pojemności 6,5 m3 319,00 zł 1276,00 zł 
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• 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 150,00 zł za rok. W przypadku nieselektywnego 

zbierania odpadów, stawka ta wynosiła 600,00 zł za rok.  

 

Przychody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Do budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w roku 

2020 wpłynęło 1 253 731,65 zł. 

 

Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Bystra-Sidzina w roku 2020: 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Łączna masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

Odpady zebrane selektywnie 453,56 

Odpady zebrane nieselektywnie 589,26 

 

V.2. Gospodarka niskoemisyjna 
 

 Realizacja zadania pn. ,,Udzielanie dotacji celowej na wymianę niskowydajnych 

i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina". Zadanie objęło likwidację 15 szt. starych pieców 

węglowych w miejsce, których powstało  8 szt. wysokosprawnych kotłów węglowych oraz 7 szt. 

kotłów na biomasę. Wymiany kotłów były przeprowadzane w 15 budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych. 

Całkowity koszt realizacji projektu: 152 674,00 zł, w tym: 

- środki z budżetu gminy: 43 600,00 zł, 
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- środki własne mieszkańców: 109 074,00 zł. 

Dodatkowo, w ramach projektu pn. „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego 

– SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”, przy współfinansowaniu z budżetu gminy, 

zainstalowano na terenie Gminy Bystra-Sidzina: 

- 8 szt. instalacji solarnych, 

- 5 szt. instalacji fotowoltaicznych, oraz 

- 2 szt. pomp ciepła. 

 

V.3 Energia elektryczna  
 

Ogólny koszt oświetlenia ulicznego w 2020 r. wyniósł 213 873,00 zł. 

 

V.4. Wodociąg Bystra CENTRUM  
 

Konserwacja i bieżące utrzymanie wodociągu, usuwanie awarii, opłaty środowiskowe za 

pobór wody, analizy fizykochemiczne wody, opracowanie analizy ryzyka wyniosły w 2020 r. 

30 505,00 zł. 
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VI. Oświata i kultura 

VI.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. 

 

L.p. Wyszczególnienie Kwota 

1. Wydatki szkół podstawowych w tym: realizacja projektu 

„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Bystra-

Sidzina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

6 986 779,46 

2. Wydatki przedszkoli  2 137 009,64 

3. Stołówki szkolne i przedszkolne (bez art. żywnościowych 

sfinansowanych przez rodziców) 

764 546,10 

4. Zakup art. żywnościowych sfinansowanych przez rodziców 180 182,98 

5. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 25 481,73 

6. inne: zadania specjalnej organizacji nauki, wczesne wspomaganie 

rozwoju, pomoc materialna dla uczniów, pozostała działalność, 

dotacja na podręczniki szkolne 

420 434,17 

 RAZEM 10 514 434,08 

 w tym: wynagrodzenia wraz z dodatkami, pochodnymi i odpisem  

na ZFŚS 

9 442 671,42 
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WPŁYWY DO BUDŻETU 

L.p. Wyszczególnienie Kwota 

1. Wpłaty rodziców za godziny dodatkowe 20 576,50 

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego 

292 654,00 

3. Subwencja oświatowa na "6-latki" 432 807,52 

4. Subwencja oświatowa na 2020 r. - pozostała 6 836 628,48 

5. Inne dochody: duplikaty legitymacji, odszkodowania, odsetki 1 735,68 

 Wpłaty za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, za utrzymanie 

stołówki 

218 244,38 

 RAZEM 7 802 646,56 

 

Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli 

oraz utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zagwarantowane są w dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

VI.2. Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2020 r. na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina 
 

L.p. Stopnie awansu 

zawodowego 

 

Średnioroczna 

liczba etatów 

nauczycieli  

w 2020 r. 

 

Wydatki poniesione 

na wynagrodzenia 

nauczycieli w 2020 r. 

brutto 

Średnie 

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto 

1. stażysta 1,13 41 488,48 3 059,62 

2. kontraktowy 8,87 444 302,69 4 174,21 

3. mianowany 12,55 810 290,64  5 380,42 

4. dyplomowany 59,72 4 846 397,85 6 762,67 
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VI.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. 

 

VI.4. Stan organizacji szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych w roku 2020 
 

Stan organizacji szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych przedstawia poniższa tabela 

(stan według SIO na 30 września 2020 r.): 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Klasy 

  Oddziałów Uczniów I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła Podstawowa  

im. Dzieci 

Zamojszczyzny                   

w Sidzinie  

16 330 41 49 41 15 61 39 50 34 

2. Szkoła Podstawowa 

im. św. Jana 

Kantego w Bystrej 

Podhalańskiej  

16 338 35 46 40 29 51 47 46 33 

 

 



 

        Raport o stanie Gminy Bystra-Sidzina za rok 2020 
 

 

 

27 

 

VI.5. Stan organizacji przedszkoli publicznych 
i niepublicznych w roku 2020 
 

Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych w roku 2020 przedstawia 

poniższa tabela (stan według SIO na 30 września 2020 r.): 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci 

ogółem 

Liczba 

dzieci 6-

letnich 

1. Przedszkole Publiczne w Sidzinie 6 128 26 

2. Przedszkole Publiczne w Bystrej 

Podhalańskiej 

6 128 36 

3. Niepublicznego Przedszkola „ Chatka 

Małolatka” w Sidzinie 

2 21 3 

 

Liczba dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w rok 2020 wynosiła 

277, w tym 21 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka”  

w Sidzinie. W roku 2020 Gmina Bystra-Sidzina udzieliła dotacji na 21 dzieci z naszej gminy 

uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka” w Sidzinie oraz dotacji dla 

8 dzieci z naszej gminy uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie 

innych gmin. 
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VI.6. Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w roku 2020 
 

Stan zatrudnienia w szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia poniższa tabela 

(stan według SIO na 30 września 2020 r.): 

Placówki Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 

 Nauczyciele Obsługa 

Szkoła Podstawowa im. 

Dzieci Zamojszczyzny                   

w Sidzinie 

32,05 

 

12,56 

Szkoła Podstawowa im. św. 

Jana Kantego w Bystrej 

Podhalańskiej 

34,53 

 

12,50 

 

Przedszkole Publiczne  

w Sidzinie 

10,21 7 

 

Przedszkole Publiczne  

w Bystrej Podhalańskiej 

12,32  4,75 

 

 

VI.7. Doskonalenie zawodowe 
 

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2020 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 oraz kursy kwalifikacyjne. 
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VI.8. Baza lokalowa 
 

(stan według SIO na 30 września 2020 r.) 

Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa im. 

Dzieci Zamojszczyzny  

w Sidzinie 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana 

Kantego w Bystrej Podhalańskiej 

Liczba sal lekcyjnych 14 16 

Liczba pracowni 

komputerowych 

2 1 

Liczba stanowisk 

komputerowych 

43 24 

Liczba pracowni 

językowych 

3 2 

 

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 2020 roku oddane 

zostały do użytku wyremontowane boiska do gier zespołowych przy szkołach podstawowych 

w Sidzinie oraz Bystrej Podhalańskiej. Poprawa stanu infrastruktury sportowej umożliwia dzieciom 

uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Sidzinie oraz Bystrej Podhalańskiej realizację 

obowiązującej podstawy programowej wychowania fizycznego oraz rozwijania zainteresowań 

sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

 

 



 

        Raport o stanie Gminy Bystra-Sidzina za rok 2020 
 

 

 

30 

 

VI.9. Dowóz uczniów 
 

Realizując obowiązki  określone w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe Gmina Bystra-

Sidzina dowozi lub refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów 

niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.  

Dzieci niepełnosprawne dowożone są do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Juszczynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-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. 

 

VI.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. 
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Pomoc materialna o charakterze socjalnym w 2020 roku 

Wyszczególnienie Czasokres Liczba uczniów 

Stypendia szkolne I-VI 211 

IX-XII 202 

Zasiłki szkolne I-VI 2 

IX-XII 3 

 

VI.11. Stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina  
 

Wójt Gminy corocznie przyznaje najlepszym uczniom stypendia Wójta Gminy Bystra- 

Sidzina. W roku 2020 o stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół podstawowych oraz 

studenci. 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 2020, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina zostało 8 uczniów i 8 studentów. 

VI.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 2019 r. poz. 1148) 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. 
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Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku 

Wyszczególnienie Pracodawcy, którzy złożyli 

wnioski i otrzymali 

dofinansowanie 

Młodociani, którzy 

zrealizowali przygotowanie 

zawodowe 

Nauka zawodu 22 23 

 

VI.13. Projekty realizowane ze środków Ministerstwa 
Sportu 

 

W roku 2020 Gmina Bystra-Sidzina realizując projekt „Upowszechniania sportów 

zimowych – Nauka jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 

Bystra-Sidzina”, mający na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 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.  

VI.14. Projekt „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” 
 

Gmina Bystra Sidzina w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła” oraz 

„Zdalna Szkoła +” pozyskała granty o wartości 164 737,12 zł na zakup komputerów dla uczniów 

i nauczycieli szkół podstawowych z terenu gminy. Zakupionych zostało 68 komputerów ALL IN 

ONE, które zostały przekazane do szkół, aby ułatwić nauczycielom oraz uczniom prowadzenie 

nauki w formie zdalnej, która została wprowadzona na terenie Polski w związku ogłoszonym 

stanem epidemii, spowodowanym zakażeniem koronawirusem. Zamkniecie placówek oświatowych 

na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie – zamiast 

w szkolnych ławkach – zasiadali przed monitorem komputera. Niestety wielu z nich nie posiadało 

sprzętu, na którym mogli by realizować podstawy programowe. Dlatego też, zakupiony w rama 

ww. projektu sprzęt, został użyczony uczniom, w celu realizacji zdalnych lekcji. 
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VI.15. 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 2020 roku 

Liczba uczniów Rozliczona dotacja w zł 

672 74 189,56 

 

VI.16. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
 

Zmienione zapisy ustawy o systemie oświaty wprowadziły dotację 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 2020,  wyniosła 292 651,00 zł  na 204 

dzieci. Kwota na jedno dziecko w 2020 r. wynosiła 1.434.58 zł rocznie,  a miesięcznie - 119,55 zł. 

W dotacji na 2020 r. nie uwzględniono 6-latków. 

 

VI.17. Subwencja na 6-latki 
 

Gmina Bystra-Sidzina otrzymała 432 807,52 zł  na 72 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. 
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VI.18. 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 2020 roku 

Nazwa klubu Kwota dotacji w zł 

Klub Sportowy „BYSTRA” w Bystrej Podhalańskiej 40 000,00 

Klub Sportowy „DĄB” w Sidzinie 40 000,00 

 

VI.19. 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 i prezentacją Muzeum na 
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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 2020 roku Skansen w Sidzinie – 

Muzeum Kultury Ludowej odwiedziło 1 986 osób.  W związku z panującą sytuacją 

epidemiologiczną skansen był czasowo zamknięty, jednakże pracownicy pracowali przez cały ten 

okres wykorzystując czas na prace porządkowe. W 2020 roku nagrano również dwa filmy ,,Na 

granicy światów” oraz ,,Podróż w dawne czasy”, które zostały umieszczone w sieci. Stały się one 

nową formą kontaktu z odbiorcami w czasie pandemii.  

 

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. Mimo panującej sytuacji epidemiologicznej działalność GOKPTiS 

została przeniesiona do sieci. Zorganizowano w tym czasie wiele ciekawych projektów np.: 

,,Domówka na własnym kwadracie”, ,,Świąteczne wypieki” oraz  ,,Nasze diamenty nasze talenty” 

oraz konkursów i zabaw: ,,Mój koszyczek wielkanocny”, ,,Wiosenny widok z mojego okna” oraz 

,,Coś z niczego”.  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie jest samorządową instytucją kultury wpisaną 

do rejestru Instytucji Kultury. Biblioteka, prowadzi również filię w Bystrej Podhalańskiej. W 2020 

roku biblioteki zarejestrowały 1430 nowych czytelników, a w ciągu roku odwiedziło i skorzystało 

z Bibliotecznego Centrum Informacji 10 303 osób, którzy wypożyczyli 18 253 książek. Biblioteki 

posiadają 11 komputerów z dostępem do Internetu, z których mogą nieodpłatnie korzystać 

mieszkańcy Gminy. W zakresie popularyzacji książek biblioteki prowadzą: zajęcia plastyczne, 

konkursy, wystawy nowych książek oraz prace indywidualne z czytelnikiem. W 2020 roku Biblioteki 

realizowały projekty np. ,, Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci”, ,,Mała książka Wieki człowiek” 

oraz ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Oprócz projektów organizowane były również konkursy: 

,,Moja Mała Ojczyzna”, ,,Zima” oraz ,,Św. Jan Paweł II Pielgrzym”.   
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VII. Bezpieczeństwo 
Raport o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2020 w Gminie Bystra-

Sidzina  sporządzony w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie działania 

Komisariatu Policji w Jordanowie za 2020 rok: 

Liczba Wszczętych postępowań w 2020 roku 

Kategoria  /  miejscowość       Bystra Podhalańska      Sidzina   

Rozbój, kradzież i  wymuszenie rozbójnicze     0       0 

Kradzież z włamaniem     1       3 

Kradzież mienia     1       0 

Bójka lub pobicie, uszkodzenie ciała     0       0 

Zniszczenie mienia     1       0 

Znęcanie się nad rodziną     4       2 

Wypadki drogowe     1       1 

Nietrzeźwi kierujący     4       4 

Przestępczość narkotykowa     0       1 

Czyny karalne nieletnich     1       0 

Inne    17       9 

Razem    30      20 

 

Gmina Bystra-Sidzina realizowała zadania obrony cywilnej w 2020 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 2020 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.   
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VIII. Ochrona zdrowia  
  

VIII.1. Gminny  Program Przeciwdziałania Narkomanii  
 

Podstawą działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 

2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,  (Dz. U. z 2020 r., poz.2050), gdzie  art. 10 ust.1 tej 

ustawy stanowi, że „przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy”. Zadania te  

obejmują min.: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

narkomanii, w szczególności dla dzieci  i  młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; wspomaganie 

działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii; pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i  wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z  wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Ustawowe zadania w tym zakresie, 

gmina Bystra - Sidzina  realizuje poprzez Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Program 

określa cele, obszary, zadania oraz działania. Głównym celem programu jest ograniczenie 

zażywania środków odurzających oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych 

występujących na terenie gminy, a także zapobieganie powstawaniu nowych patologii.  

Myślenie o problemie narkomanii wymaga szerszego oglądu i uwzględniania w planowaniu, 

realizowaniu działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie narkomanii oraz pomoc osobom 

uzależnionym a także zwiększenie świadomości dot. zagrożeń wynikających z używania 

narkotyków oraz promowanie zdrowego stylu życia. W związku z tym podjęto następujące 

działania, które zmierzały do osiągnięcia zamierzonego celu: rozpowszechnianie materiałów 

profilaktycznych w szkołach, tj. ulotek, plakatów, broszur; finansowanie organizowanych przez 

szkoły programów profilaktycznych; propagowanie zdrowego stylu życia; uświadamianie rodzicom 

zagrożenia wynikającego z używania narkotyków (pogadanki w szkołach); udzielanie informacji 

o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy w dziedzinie narkomanii adresy, telefony 
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instytucji) oraz podjęcia leczenia odwykowego;   współpraca z Sądem i Prokuraturą Rejonową, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Pedagogami szkolnymi i innymi instytucjami działającymi 

w tym zakresie. Na realizację programu przeznaczona jest część środków finansowych  uzyskanych 

z opłat za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizatorem programu 

jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

VIII.2. Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
 

Celem programu zgodnie z obowiązującymi trendami rekomendowanymi przez 

Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Narodowy  Program 

Zdrowia – jest zmniejszenie rozmiarów aktualnie  istniejących problemów związanych 

z nadużywaniem alkoholu, zapobieganie powstawaniu nowych uzależnień, promocja zdrowego 

stylu życia oraz świadomych wyborów,  zapobieganiu zjawiska przemocy domowej poprzez 

szeroko rozumianą profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną oraz edukację społeczną. Powyższe 

zadanie obejmuje między innymi finansowanie bądź współfinansowanie specjalistycznych 

programów profilaktycznych dla dzieci lub młodzieży, zakup literatury, ulotek, finansowanie 

szkolnych konkursów o tematyce uzależnień, udział w społecznych kampaniach, 

współfinansowanie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturalnej organizowanej przez gminę, 

jednostki organizacyjne i inne podmioty. Dużą rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na 

szczeblu lokalnym odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która 

inicjuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ponadto 

realizuje określone ustawowo zadanie prowadzenia procedury zobowiązania do leczenia 

odwykowego . Do GKRPA działającej przy Urzędzie Gminy można zgłaszać osoby, mające 

problemy alkoholowe. To na Komisji spoczywa obowiązek podejmowania czynności 

zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu. Do GKRPA w ramach instytucji prawnej zobowiązania do 

leczenia należy: przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu, zaproszenie na rozmowę 

tych osób i motywacja do poddania się leczeniu odwykowemu, kierowanie osób, w stosunku do 

których toczy się postępowanie, na badanie diagnostyczne w celu wydania przez biegłych sądowych 

(psycholog i psychiatra) opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 

leczniczego, złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania w sprawie 
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zobowiązania do leczenia odwykowego. Przy Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina  jest zatrudniony  

terapeuta uzależnień, który działa w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych w Bystrej 

Podhalańskiej i Sidzinie.  Celem spotkań terapeutycznych jest: budowa własnej motywacji do 

leczenia i abstynencji, praca nad zbudowaniem tożsamości osoby uzależnionej, zwiększenie 

zdolności do rozstrzygania problemów osobistych, rozpoznawanie strat i wyraźne powiązanie ich 

z uzależnieniem, utrzymywanie długotrwałej abstynencji, nabycie umiejętności rozpoznawania 

i radzenia sobie z głodem związanym z uzależnieniem, zmiana destrukcyjnych zachowań i nabycie 

umiejętności służących zdrowiu, uczenie życia w trzeźwości, zrozumienie uzależnienia. Terapeuta 

zajęciowy prowadzi indywidualne spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. 

Zajęcia odbywają się cztery razy w miesiącu –24 godziny zajęć terapeutycznych w miesiącu. 

W stosunku do osób, gdzie GKRPA postanowiła wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego 

w Suchej Beskidzkiej  o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, zlecano również 

przeprowadzenie badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych, psychologa i psychiatrę 

w celu uzyskania opinii psychologiczno-psychiatrycznej o stopniu uzależnienia od alkoholu. 

W/w osoby uzależnione od alkoholu, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy profilaktyczno-

motywacyjne, a które przyznały się do nadużywania alkoholu lub gdzie GKRPA postanowiła 

wystąpić z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obok bezpośredniej pracy z osobami 

uzależnionymi oraz ich rodzinami, zajmowała się popularyzacją idei trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. Działania Komisji związane były z realizacją Gminnych Programów Profilaktyki. 

W 2020 roku odbywały się we współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi 

i stowarzyszeniami m.in.: Dyrekcjami placówek oświatowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem  Policji, wykorzystując 

procedurę i dokumentację „Niebieska Karta”, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową.  

  Dodatkowo osoby z problemem alkoholowym lub członkowie ich rodzin, które zgłosiły 

się na Komisję lub do terapeuty zajęciowego kierowane były do Zespołu Interwencji Kryzysowej 

działającego w strukturach  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.  Gmina 

Bystra -Sidzina poprzez udzielanie  cyklicznej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej 

Powiatowi Suskiemu pomaga mieszkańcom i umożliwia im korzystanie z szerokiej oferty 

specjalistycznej. W ramach dofinansowania PCPR oferuje usługi specjalistyczne w tym: interwencja 

kryzysowa (w terenie), mediacje, oddziaływanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

pomoc pedagogiczną,  pomoc psychologiczną,  mediacje rodzinne, poradnictwo rodzinne, hostel 

dla osób doświadczających przemocy. Dodatkowo od roku 2019 na terenie PCPR  prowadzony 
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jest Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach, którego osoby 

dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc prawną, terapeutyczną, finansową i materialną. Ponadto 

Gmina Bystra – Sidzina od roku 2014 cyklicznie  udziela pomocy finansowej w postaci dotacji 

celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej, polegającej  na przyjmowaniu osób z terenu Gminy 

Bystra- Sidzina do Ośrodka, mając na względzie podejmowanie działań zmierzających do 

ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania 

i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania 

tych napojów, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw 

nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych. 

Realizacja Programu w roku 2020 prowadzona była w oparciu o środki własne Gminy 

uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Na realizację powyższych zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 

80 600,00 zł. 
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IX. Pomoc społeczna 
 

XI.1. Raport z Realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Gminy Bystra-Sidzina za rok 
2020 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została przyjęta uchwałą NR IV/33/19 

z dnia 28 marca 2019 i jej cele strategiczne obejmują tworzenie warunków sprzyjających dla rozwoju 

rodzin z dziećmi, doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych 

i długotrwale chorych, a także osób bezrobotnych. Działania te podejmowane są w systemie 

zintegrowanym z innymi podmiotami i instytucjami zajmującymi się zabezpieczeniem społecznym. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej realizuje zadania własne gminy oraz 

zadania z zakresu administracji rządowej  określone ustawami: o pomocy społecznej, 

o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o zasiłku dla 

opiekuna, o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne – dodatki energetyczne, 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej, o karcie dużej 

rodziny, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+), „za życiem”, a także rozporządzeniem 

w sprawie przyjęcia programu „dobry start (300+)”.Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania 

określone ustawą o pomocy społecznej do których w szczególności należy: przyznawanie 

i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą, praca socjalna, rozwój i prowadzenie infrastruktury 

socjalnej, analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. Świadczenia przyznawane 

w ramach ustawy o pomocy społecznej to: zasiłek stały-w roku 2020 z pomocy w formie zasiłku 

stałego skorzystało 30 osób na łączną kwotę 157 862,56 zł. 

Zasiłek okresowy: w roku 2020 z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 42 

rodziny  na łączną kwotę: 39 991,00 zł. 

Zasiłek celowy: w roku 2020 świadczenia w ramach zasiłków celowych zostały 

zrealizowane: 

- zasiłek na zakup żywności przyznano dla 105 rodzin na kwotę 58 140,00 zł, 

-zasiłek specjalny celowy: 33 rodziny na kwotę: 18 751,00 zł, 
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- pozostałe zasiłki celowe: 12 rodzin na kwotę  5 209,56 zł.  

Pomoc w formie pokrycia dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach: roku 2020 

z pomocy w formie dożywiania skorzystało 182 uczniów przedszkoli, szkół podstawowych 

i średnich na łączną kwotę: 42 203,00 zł. 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: w roku 2020 koszt tego zadania wyniósł 

18 206,63 zł, z czego kwota 4 080,00 zł została pozyskana z dotacji natomiast ze środków własnych 

14 126,63. 

Pobyt i usługi w domu pomocy - w roku 2020 koszt tego zadania wyniósł: 37 816,76 zł. 

GOPS realizuje zadania wynikające z ustawy Karta Dużej Rodziny, w roku 2020 

zrealizowanych zostało 50 wniosków o wydanie karty dużej rodziny.  

W ramach zadań realizowanych z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych w roku 

2020 objęto pomocą jedną rodzinę na łączną kwotę 299,46 zł, dodatku energetycznego  

nie realizowano. 

Pomoc rodzinom z dziećmi oraz osobom niepełnosprawnym w ramach ustaw 

o świadczeniach rodzinnych, wychowawczych oraz Funduszu alimentacyjnym przedstawia się 

następująco: 

RODZAJ ŚWIADCZENIA LICZBA RODZIN KWOTA ROCZNA (zł) 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 522  1 835 600 

Becikowe  52 52 000 

Zasiłki pielęgnacyjne 149 347 571 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 49 239 585 

Zasiłek dla opiekuna 12 66 029 

Świadczenie pielęgnacyjne 43 846 992 

Świadczenie rodzicielskie 17 86 657 

Fundusz alimentacyjny 33 177 773 

OGÓŁEM 3 652 207 
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Świadczenie wychowawcze (500+) w 2020 r. wypłacone było w łącznej kwocie: 

8 665 048,26 zł. Ze świadczenia 500+ ogółem w 2020 r. skorzystało 829 rodzin.  

Świadczenie Dobry Start (300+) W 2020 r. liczba rodzin, które otrzymały to świadczenie 

wyniosła 621, co daje pomoc 1006 uczniom na ogólną kwotę 301 800,00 zł. 

 

IX.2. Raport z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Bystra-Sidzina oraz 
z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2020.  
 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na terenie Gminy Bystra-Sidzina na lata 2017 – 2020 został przyjęty do realizacji 

uchwałą nr XXVI/210/17 w dniu 11 maj 2017 roku.  Głównym celem Programu jest 

ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bystra-Sidzina oraz prowadzenie 

skutecznej ochrony osób doświadczających przemocy, zwiększenie skuteczności i oferty rodzinom 

dotkniętym przemocą oraz poprawa świadomości społecznej dotyczącej przemocy.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na terenie 

Gminy jest realizowany przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, którego obsługę organizacyjno – techniczną zapewnia Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej. W skład Zespołu wchodzą: dwóch pracowników 

socjalnych, funkcjonariusz policji, pedagodzy szkolni, kuratorzy zawodowi, psycholog, oraz trzy 

pielęgniarki. 

W 2020 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Bystra – Sidzina. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawia się 

następująco: 

- liczba procedur „Niebieskie Karty” kontynuowanych z poprzednich okresów wynosi 13; 

• do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku wpłynęło 11 Niebieskich 

Kart, które zostały założone przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów:  
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• Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej – 2, 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 0; 

•  Policja – 9, 

• Oświata – 0, 

• Ochrona Zdrowia – 0.  

Ogółem działaniami Zespołu objętych w 2020 r. było 24 rodziny. W jednym przypadku 

z rodziną współpracował asystent rodziny, dwóm rodzinom zaproponowano współpracę 

z asystentem, co spotkało się z ich odmową, w 4 przypadku wszczęto dochodzenie prowadzone 

przez Prokuraturę na wniosek pracowników działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, 

w 3 przypadkach został złożony wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych odnośnie leczenia odwykowego. 

Ponadto pracownicy socjalni GOPS udzielają osobom i rodzinom wsparcia w formie 

szeroko rozumianej pracy socjalnej. Prowadzony jest przez pracowników Gminny Punkt 

Informacyjno–Konsultacyjny, działający dwa razy w tygodniu, w którym osoby doznające 

przemocy w rodzinie oraz sprawcy mogą skorzystać z poradnictwa głównie socjalnego oraz 

o punktach w których mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego. W roku sprawozdawczym 

udzielono 25 porad w ramach pracy punktu. Osoby potrzebujące pomocy prawnej kierowane są 

do Nieodpłatnego Punktu Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej 

w Jordanowie. W przypadku konieczności udzielenia pomocy psychologicznej, Zespół nawiązuje 

współpracę z psychologiem, który umawia indywidualnie na spotkania i udzielenia świadczenia. 

W roku sprawozdawczym udzielono 25 porad w ramach pracy punktu.  

Osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie mogą skorzystać  z poradnictwa 

specjalistycznego prowadzonego przez Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej. 

W 2020r.  ZIK udzielił 21 porad dla mieszkańców z terenu Gminy Bystra-Sidzina. Były to 

poradnictwo:  

✓ Pomoc psychologiczna  - 12 porad, 

✓ Poradnictwo rodzinne – 0 porad,  

✓ Poradnictwo pedagogiczne – 0 porad, 

✓ Program korekcyjno – edukacyjny  - 2 osoby, 

✓ Program psychologiczno-terapeutyczny – 2 osoby. 

Ogólnie w  2020 r. w sumie z terenu Gminy Bystra-Sidzina zgłoszonych było 12 problemów.  
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 Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej 

pełnią całodobowy dyżur telefoniczny pod który mogą dzwonić osoby zainteresowane tą 

problematyką i uzyskać informację, wsparcie, poradnictwo oraz ewentualnie zgłosić interwencje. 

W 2020 r. zakończono 20 procedur Niebieskiej Karty. W 19 przypadkach przyczyną ich 

zakończenia było uzasadnione ustanie przemocy plus zrealizowanie planu pomocy rodzinie 

w 1 przypadku z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowanych działań.   

 

IX.3. Raport z realizacji Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny za rok 2020 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej realizuje zadania mające na 

celu wspieranie rodziny m. in. poprzez: 

• zatrudnienie asystenta rodziny; 

• współfinansowanie pobytu dzieci w zastępczych formach opieki; 

• prowadzenie placówki wsparcia dziennego, 

• prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: w tym psychologicznego, prawnego 

i socjalnego. 

Dane dotyczące asystenta rodziny za 2020 rok 

Liczba asystentów rodziny 1 

Liczba rodzin objętych wsparciem  asystenta rodziny 4 

Liczba małoletnich dzieci  objętych  wsparciem asystenta rodziny 12 

 

Finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu 

dziecka. Działaniami w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Bystra-Sidzina na 

przestrzeni 2020 roku objętych zostało łącznie 3 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 16 307,00 

zł. 

  Placówka Wsparcia Dziennego - Wsparcie dla rodziny na terenie Gminy prowadzone 

jest również przez Placówkę Wsparcia Dziennego. Przeznaczona jest ona dla 30 wychowanków. 

Zapewnia swoim podopiecznym zajęcia w formie opiekuńczej. W roku 2020 koszt utrzymania 

świetlicy wyniósł: 41 101 zł.  
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X. Działalność Rady Gminy i realizacja uchwał Rady 
Gminy 
 

W 2020 r. Rada Gminy Bystra-Sidzina działała w składzie, jaki został określony w rozdziale 

I niniejszego raportu. 

X.1.  Plan  pracy Rady Gminy Bystra – Sidzina na rok 2020 
 

1. Przyjęcie planów pracy Komisji i uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2020. 

2. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Bystra-Sidzina na 

podstawie analizy przedstawianej przez Komisariat Policji w Jordanowie za rok 2019. 

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

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

2020. 

5. Prace związane z procedowaniem raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. 

6. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Bystra-Sidzina za rok 2019. 

7. Podjęcie uchwały absolutoryjnej dla Wójta Gminy. 

8. Podejmowanie uchwał z zakresu bieżącej działalności Gminy Bystra-Sidzina. 

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r., o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania 

planów finansowych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2020 r. 

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

majątkowych. 

11. Analiza podatków i opłat gminnych na 2021 rok (według potrzeby). 

12. Uchwalenie budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2021 rok. 

13. Podejmowanie uchwał z zakresu bieżącej działalności Gminy Bystra-Sidzina. 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bystra-Sidzina na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr 

XII/93/20 Rady Gminy Bystra Sidzina  z dnia 20 lutego 2020 r. obejmował: 

1. Opiniowanie projektów uchwał i wypracowywanie wniosków na Sesje Rady Gminy. 
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2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok i sporządzania wniosku 

w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

3. Kontrola dokumentacji związanej z remontem drogi gminnej Bystra - Zagrody K440230 

do kościoła i  K440231 Dworska. 

4. Kontrola dokumentacji z modernizacją terenu i budynku Przedszkola Publicznego 

w Bystrej Podhalańskiej wykonanego w 2019 r.  

5. Kontrola programu ograniczenia emisji CO2
 poprzez wymianę pieców w 2019 r. i 2020 r. 

do czasu kontroli. 

6. Ocena sprawozdania wykonania budżetu za l półrocze 2020 r. 

7. Omówienie realizacji wniosków wypracowanych podczas kontroli Komisji Rewizyjnej 

w 2020 r. 

8. Inne zadania zlecone przez Radę Gminy oraz sprawy bieżące. 

 

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów Rady Gminy Bystra-

Sidzina na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr XII/93/20  Rady Gminy Bystra Sidzina  z dnia 20 lutego 

2020 r. obejmował: 

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy. 

2. Dyskusja dotycząca wytycznych do opracowania raportu o stanie jednostki samorządu 

terytorialnego. 

3. Analiza i zaopiniowanie  wniosków dot. zadań remontowo- inwestycyjnych na 2020 r. 

4. Przyjęcie planu zadań inwestycyjno-remontowych na rok 2020 r. 

5. Ocena inwestycji zrealizowanych w 2019 r. 

6. Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2019. 

7. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. 

8. Ocena realizacji wybranych inwestycji. 

9. Ocena zapotrzebowań i założeń do budżetu na rok 2021. 

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Gminy 

Bystra-Sidzina na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr XII/93/20  Rady Gminy Bystra Sidzina  z dnia 

20 lutego 2020 r. obejmował: 

1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za rok 2019. 

2. Zaopiniowanie planu remontów dróg i robót koniecznych na rok 2020. 

3. Inwentaryzacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Gminy. 
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4. Pilotowanie i pomoc w realizacji  społecznych inicjatyw wpływających na poprawę 

warunków środowiskowych i społecznych 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 2020 r. 

7. Prace nad  propozycjami do  budżetu Gminy na rok 2021. 

8. Zapoznanie się i analiza  Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Gminy. 

9. Omawianie i opiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Gminy.  

 

Plan pracy Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu   Rady Gminy 

Bystra-Sidzina na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr XII/93/20  Rady Gminy Bystra Sidzina  z dnia 

20 lutego 2020 r. obejmował: 

1. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu z 2019 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 2019. 

4. Analiza funkcjonowania Regulaminu przyznawania stypendium w ramach Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – Mieszkańców Wsi 

Bystra Podhalańska i Sidzina; prace związane z jego ewentualną nowelizacją.  

5. Zapoznanie z informacją o pracy świetlic środowiskowych. 

6. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 

2020 r. i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji 

przedsięwzięć z obszaru działania komisji. 

7. Zapoznanie z osiągnięciami GOKPTiS i Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie 

w zakresie działalności kulturalnej na terenie gminy i planem działań na rok 2021. 

8. Zapoznanie się ze stanem realizacji zadań oświatowych Gminy Bystra-Sidzina w roku 

szkolnym 2019/2020 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 2020 oraz zaopiniowanie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 
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10. Zapoznanie z projektem budżetu na 2021 rok ze zwróceniem uwagi na budżety 

placówek oświatowych, kulturalnych i pomocy społecznej, wypracowanie opinii 

i wniosków Komisji. 

11. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.  

12. Sprawy różne. 

13. Omawianie i opiniowanie bieżących uchwał. 

 

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bystra-Sidzina na rok 2020 

przyjęty Uchwałą Nr XII/93/20 Rady Gminy Bystra Sidzina  z dnia 20 lutego 2020 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 2019, w tym wypracowanie wniosków w zakresie 

wykorzystania środków w poszczególnych Sołectwach. 

4. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2020 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.  

 

X.2.  Komisje Rady Gminy 

 

Komisja Rewizyjna VIII kadencji Rady Gminy w 2020 roku pracowała w następującym 

składzie:  

Do dnia 28 lipca 2020 r: 

1) Jaromin Stanisław - przewodniczący 

2) Frankiewicz Mariusz - zastępca 

3) Drobny Krzysztof 

4) Kordel Stanisław 

5) Pieczara Jan 

6) Stramek  Piotr 
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Uchwałą nr XV/106/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR I/3/18 z dnia 22 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji 2018-2023 i ustalenia 

jej składu osobowego dokonano zmiany składu komisji w związku z wyborem dotychczasowego 

członka Komisji Rewizyjnej, radnego Krzysztofa Drobnego,  na funkcję Przewodniczącego Rady 

Gminy. Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w skład Komisji Rewizyjnej 

wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego 

i wiceprzewodniczącego Rady. Zgodnie z podjętą uchwałą Komisja Rewizyjna pracowała 

w pięcioosobowym składzie: 

1) Jaromin Stanisław - przewodniczący 

2) Frankiewicz Mariusz - zastępca 

3) Kordel Stanisław 

4) Pieczara Jan 

5) Stramek  Piotr 

Uchwałą nr XVII/126/20 z dnia 26 października  2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR I/3/18 

z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji 

2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających 

do Rady Gminy Bystra-Sidzina  zarządzonych na dzień 27 września 2020 r.  dokonano uzupełnienia 

składu Komisji Rewizyjnej o radnego Józefa Kowalika.   

Ponadto na posiedzeniu XVII sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina w dniu 26 października 

2020 r. w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stanisława Jaromina, na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrany został radny Stanisław Kordel. Zgodnie z podjętą 

uchwałą Komisja Rewizyjna od dnia 26 października pracowała w pięcioosobowym składzie: 

1) Kordel Stanisław - przewodniczący 

2) Frankiewicz Mariusz - zastępca 

3) Kowalik Józef 

4) Pieczara Jan 

5) Stramek  Piotr 

Działając w oparciu o plan pracy na 2020 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina 

Uchwałą Nr XII/93/20 z dnia 20 lutego 2020 r. oraz w związku z tematyką sesyjną komisja odbyła 

10 posiedzeń, w tym 8 posiedzeń wspólnych z innymi komisjami. Komisja w 2020 roku  

przeprowadziła 1 kontrolę wynikającą z planu pracy. 

Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne i nałożone obostrzenia z przyjętego planu pracy 

komisja nie zrealizowała: 
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• kontroli dokumentacji związanej z remontem drogi gminnej Bystra-Zagrody K440230 do 

kościoła i K440231 Dworska, 

• kontroli programu ograniczenia emisji CO2 poprzez wymianę pieców w 2019 r. i 2020 r 

do czasu kontroli. 

9 października 2020 r. ustalone zostało posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 16 

października celem przeprowadzenia  kontroli dokumentacji związanej z remontem drogi gminnej 

Bystra-Zagrody K440230 do kościoła i K440231 Dworska. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, 

kontrola została odwołana. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów VIII kadencji Rady Gminy 

w 2020 roku pracowała, w następującym składzie:  

1) Motor Jan - przewodniczący 

2) Drobny Krzysztof - zastępca 

3) Gałka Marcin 

4) Jaromin Stanisław 

5) Kowalik Dorota 

6) Talapka Stanisław  

W związku ze złożoną rezygnacją z mandatu radnej przez Panią Dorotę Kowalik – 

członkini Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów - na posiedzeniu XVI sesji Rady 

Gminy Bystra-Sidzina w dniu 7 sierpnia 2020 r. podjęto uchwałę nr XVI/123/20 w sprawie zmiany 

uchwały Nr I/5/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji 2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego, w której w § 1 ustalono 

następujący skład Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów: 

1) Motor Jan - przewodniczący 

2) Drobny Krzysztof - zastępca 

3) Gałka Marcin 

4) Jaromin Stanisław 

5) Talapka Stanisław  

Uchwałą nr XVII/125/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR I/5/18 

z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji 2018-2023 

i ustalenia jej składu osobowego w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady 

Gminy Bystra-Sidzina zarządzonych na dzień 27 września 2020 r. dokonano uzupełnienia składu 

Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów o radnego Józefa Kowalika.   
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Ponadto na posiedzeniu XVII sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina w dniu 26 października 

2020 r. w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stanisława Jaromina, dokonano uzupełnienia 

składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów o radnego Stanisława Frączka. 

Zgodnie z podjętą uchwałą, Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów od dnia 26 

października 2020 r. pracowała w sześcioosobowym składzie: 

1) Motor Jan - przewodniczący 

2) Drobny Krzysztof - zastępca 

3) Gałka Marcin 

4) Frączek Stanisław 

5) Kowalik Józef 

6) Talapka Stanisław  

Działając w oparciu o plan pracy na 2020 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina 

Uchwałą Nr XII/93/20 z dnia 20 lutego 2020 r. oraz w związku z tematyką sesyjną  komisja odbyła 

10 posiedzeń, w tym  8 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 2020 roku  pracowała w następującym składzie:  

1) Mazur Bogusław - przewodniczący 

2) Lipka Grzegorz - zastępca 

3) Handzel Adrian 

4) Kowalik Dorota 

5) Motor Jan 

6) Palarczyk Małgorzata 

Od 10 lipca 2020 r. w związku z rezygnacją z mandatu radnej, złożoną przez panią Dorotę 

Kowalik, Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu pracowała 

w pięcioosobowym składzie. 

Uchwałą Nr XVII/125/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 października 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr I/5/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 w sprawie powołania 

Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji 2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego, skład 

Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu został uzupełniony 

o radnego Krzysztofa Drobnego. Zgodnie z podjętą uchwałą, od 26 października 2020 r. 

komisja pracowała w sześcioosobowym składzie: 

1) Mazur Bogusław - przewodniczący 
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2) Lipka Grzegorz - zastępca 

3) Drobny Krzysztof 

4) Handzel Adrian  

5) Motor Jan 

6) Palarczyk Małgorzata 

Działając w oparciu o plan pracy na 2020 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina 

Uchwałą Nr XII/93/20 z dnia 20 lutego 2020 r. oraz w związku z tematyką sesyjną  komisja odbyła 

11 posiedzeń, w tym 8 wspólnych posiedzeń z innymi komisjami. 

Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów VIII kadencji Rady Gminy 

w 2020 roku pracowała, w następującym składzie:  

1) Motor Jan - przewodniczący 

2) Drobny Krzysztof - zastępca 

3) Gałka Marcin 

4) Jaromin Stanisław 

5) Kowalik Dorota 

6) Talapka Stanisław  

W związku ze złożoną rezygnacją z mandatu radnej prze Panią Dorotę Kowalik –członkini 

Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów, na posiedzeniu XVI sesji Rady Gminy 

Bystra-Sidzina w dniu 7 sierpnia 2020 r. podjęto uchwałę nr XVI/123/20 w sprawie zmiany uchwały 

Nr I/5/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy 

Bystra-Sidzina w kadencji 2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego, w której w § 1 ustalono następujący 

skład Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów: 

1) Motor Jan - przewodniczący 

2) Drobny Krzysztof - zastępca 

3) Gałka Marcin 

4) Jaromin Stanisław 

5) Talapka Stanisław  

Uchwałą nr XVII/125/20 z dnia 26 października w sprawie zmiany uchwały NR I/5/18 z dnia 

22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji 2018-2023 i ustalenia 

jej składu osobowego w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy 

Bystra-Sidzina  zarządzonych na dzień 27 września 2020 r.  dokonano uzupełnienia składu Komisji 

Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów o radnego Józefa Kowalika.   
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Ponadto na posiedzeniu XVII sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina w dniu 26 października 2020 r. 

w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stanisława Jaromina, dokonano uzupełnienia składu 

Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów o radnego Stanisława Frączka. Zgodnie 

z podjętą uchwałą Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów od dnia 26 

października pracowała w sześcioosobowym składzie: 

1) Motor Jan - przewodniczący 

2) Drobny Krzysztof - zastępca 

3) Gałka Marcin 

4) Frączek Stanisław 

5) Kowalik Józef 

6) Talapka Stanisław  

Działając w oparciu o plan pracy na 2020 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina Uchwałą 

Nr XII/93/20 z dnia 20 lutego 2020 r. oraz w związku z tematyką sesyjną  komisja odbyła 10 

posiedzeń, w tym  8 posiedzeń wspólnych z innymi komisjami. 

Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy. 

Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa VIII kadencji Rady 

Gminy w 2020 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 

Na posiedzeniu XVI sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2020 r. podjęta została uchwała Nr 

XVI/123/20 w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 

r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji 2018-2023 i ustalenia jej składu 

osobowego, zgodnie z którą, na przewodniczącego Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska 

i Przestrzegania Prawa wybrany został radny Jan Pieczara. Zmiana dokonana została w związku 

z wyborem dotychczasowego przewodniczącego Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska 

i Przestrzegania Prawa, radnego Mariusza Frankiewicza na funkcję Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. Zgodnie z § 37 pkt. 8 Statutu Gminy Bystra-Sidzina Radny może pełnić 

funkcję przewodniczącego tylko jednej Komisji stałej.  
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Działając w oparciu o plan pracy na 2020 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina 

Uchwałą Nr XII/93/20 z dnia 20 lutego 2020 oraz w związku z tematyką sesyjną  komisja odbyła 

9 posiedzeń,  w tym 8 wspólnych posiedzeń z innymi komisjami. 

Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji do 28 lipca 2020 roku pracowała w następującym 

składzie:  

1) Drobny Krzysztof - przewodniczący 

2) Kordel Stanisław - zastępca 

3) Frankiewicz Mariusz 

4) Frączek Stanisław 

5) Handzel Adrian 

6) Mazur Bogusław 

28 lipca 2020 r. podczas posiedzenia XV sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina, podjęta została uchwała 

Nr XV/105/20 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

oraz członka Komisji Rewizyjnej przez radnego Krzysztofa Drobnego.  

Uchwałą Nr XV/107/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Gminy 

Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Bystra-Sidzina  w kadencji 2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego, dokonano zmiany składu komisji 

w związku z wyborem dotychczasowego przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

radnego Krzysztofa Drobnego na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Zgodnie z art. 18b ust. 

2 ustawy o samorządzie gminnym w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, z 

wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. 

Na posiedzeniu XV sesji, podjęta została uchwała zgodnie z którą, funkcję 

przewodniczącego Komisji Skarg wniosków i Petycji objął radny Mariusz Frankiewicz, natomiast  

skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji uchwalony został w pięcioosobowym składzie: 

1) Frankiewicz Mariusz - przewodniczący 

2) Kordel Stanisław - zastępca 

3) Frączek Stanisław 

4) Handzel Adrian 

5) Mazur Bogusław 

Uchwałą Nr XVII/127/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
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Rady Gminy Bystra-Sidzina  w kadencji 2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego, Rada Gminy uzupełniła  

komisję, uchwalając jej sześcioosobowy skład: 

1) Frankiewicz Mariusz - przewodniczący 

2) Kordel Stanisław – zastępca 

3) Gałka Marcin 

4) Frączek Stanisław 

5) Handzel Adrian 

6) Mazur Bogusław 

Działając w oparciu o plan pracy na 2020 rok przyjęty przez Radę Gminy Bystra-Sidzina 

Uchwałą Nr XII/93/20 z dnia 20 lutego 2020 r. oraz w związku z tematyką sesyjną  komisja odbyła 

10 posiedzeń, w tym 8 wspólnych posiedzeń z innymi komisjami. 

Z przyjętego planu pracy komisja zrealizowała wszystkie tematy. 

Doraźna Komisja Statutowa VIII kadencji Rady Gminy w 2020 r. odbyła 1 posiedzenie, 

którego tematyka dotyczyła wypracowania 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    

 

X.3.  Sesje Rady Gminy 

 

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 8 sesji, w tym  3 posiedzenia miały charakter 

stacjonarny oraz 5 posiedzeń w systemie zdalnym. 

W związku z rezygnacją z mandatu radnej, pani Doroty Kowalik złożonej w dniu 10 lipca 2020 r., 

stwierdzonej w postanowieniu 520/2020 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Nowym 

Sączu, Rada Gminy w dniu 28 lipca 2020 r. podczas posiedzenia XV sesji Rady Gminy, na nowego 

Przewodniczącego Rady Gminy Bystra-Sidzina wybrała radnego Krzysztofa Drobnego, 
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podejmując w tej sprawie uchwałę Nr XV/104/20 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Bystra-Sidzina. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 września 

2020 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra-Sidzina przeprowadzonych 

w dniu 27 września 2020 r. wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym, w którym wybierano 

łącznie 1 radnego.  Głosowania nie przeprowadzono ze względu na to, że zarejestrowany został 

tylko jeden kandydat na radnego. W okręgu wyborczym nr 7 obejmującym 1 mandat radnym został 

wybrany pan Józef Stanisław Kowalik z listy nr 1 KWW OSP BYSTRA PODHALAŃSKA. Radny 

złożył ślubowanie podczas XVII sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina w dniu 26 października 2020 r. 

Zgodnie z Postanowieniem NR 586/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 4 

listopada 2020 r. stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Jaromina  z dniem 25 

października 2020 r. wybranego do Rady Gminy Bystra-Sidzina w okręgu wyborczym nr 10 z listy 

nr 17 - KWW LASY UPRAWNIONE I WSPÓLNICY, z powodu śmierci.  

Przez cały okres kadencji sesje odbywały się przy wysokiej frekwencji radnych. Wszystkie 

sesje były władne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

W roku 2020 Rada podjęła 73 uchwały. 

Z planu pracy Rady na 2020 r. przyjętego Uchwałą Nr XII/93/20 z dnia 20 lutego 2020 r. 

Rada Gminy Bystra-Sidzina zrealizowała wszystkie tematy. 

XII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 lutego 2020 r. (stacjonarna) 

• UCHWAŁA Nr XII/83/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 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 XII/84/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 roku 

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 XII/85/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2020. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 

poz.1633, 26.02.2020. 
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• UCHWAŁA NR XII/86/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta  Bielska-Białej na 

dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – 

Białej. 

• UCHWAŁA  NR XII/87/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia  20 lutego 2020 r. 

w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się  w  budynku mienia 

komunalnego nr 721 w Sidzinie z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. 

• UCHWAŁA NR XII/88/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również trybu ich pobierania. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 1634, 26.02.2020 

• UCHWAŁA NR XII/89/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystra-Sidzina na rok szkolny 

2019/2020. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 1635, 26.02.2020 

• UCHWAŁA  NR XII/90/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia  20 lutego 2020 r. 

w  sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się  w  budynku mienia 

komunalnego Przychodnia Zdrowia nr 353a w Bystrej Podhalańskiej z przeznaczeniem na 

prowadzenie ogólnodostępnej apteki. 

• UCHWAŁA  NR XII/91/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia  20 lutego 2020 r.  

w  sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się  w  budynku mienia 

komunalnego nr 353A w Bystrej Podhalańskiej z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

• UCHWAŁA NR XII/92/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 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. 2020 poz. 1719, 2.03.2020 

• UCHWAŁA NR XII/93/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r.  

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na rok 2020. 

XIII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 kwietnia 2020 r. (w systemie zdalnym) 

• UCHWAŁA NR XIII/94/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina. 
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• UCHWAŁA NR XIII/95/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 

3187, 6.05.2020 

• UCHWAŁA NR XIII/96/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu. 

• UCHWAŁA NR XIII/97/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 23 marca 2020 r. zatytułowanej: Stop 

zagrożeniu zdrowia i życia skierowanej do Rady Gminy Bystra-Sidzina. 

• UCHWAŁA  NR  XIII/98/20 RADY  GMINY  BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 kwietnia 2020 

r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na  

zakupu radiowozów oznakowanych dla potrzeb suskiej Policji. 

XIV sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 25 czerwca 2020 r. (w systemie zdalnym) 

• UCHWAŁA NR XIV/99/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina. 

• UCHWAŁA NR XIV/100/20 RADY GMINY BYSTRA- SIDZINA z dnia  25 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystra - Sidzina dla obszaru obejmującego miejscowości 

Bystra Podhalańska i Sidzina. 

• UCHWAŁA NR XIV/101/20 RADY GMINY BYSTRA- SIDZINA z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego mieszkańców Bystrej Podhalańskiej poległych  

w latach 1914 – 1920. 

• UCHWAŁA Nr XIV/102/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/96/20 Rady Gminy 

Bystra-Sidzina z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Suskiemu 

• UCHWAŁA NR XIV/103/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia 

Skarbu Państwa 

XV sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 lipca 2020 r. (stacjonarna) 

• UCHWAŁA NR XV/104/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020  r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bystra-Sidzina. 



 

        Raport o stanie Gminy Bystra-Sidzina za rok 2020 
 

 

 

60 

• UCHWAŁA NR XV/105/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020  r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz 

członka Komisji Rewizyjnej. 

• UCHWAŁA NR  XV/106/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały NR I/3/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. 

w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  2018-2023 

i ustalenia jej składu osobowego. 

• UCHWAŁA NR  XV/107/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia  28 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały NR I/4/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. 

w sprawie  powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  

2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego. 

• UCHWAŁA NR XV/108/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 

5032,3.08.2020. 

• UCHWAŁA NR XV/109/20 RADY GMINY BYSTRA – SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 lutego 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina. 

• UCHWAŁA NR XV/110/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla 

uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 5033 z dnia 3.08.2020. 

• UCHWAŁA NR XV/111/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. 

wsprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów 

zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 5036 z dnia 

3.08.2020. 

• UCHWAŁA NR XV/112/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/305/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 5037 

z dnia 3.08.2020. 

• UCHWAŁA NR XV/113/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 
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i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina. Ogłoszona 

w Dz. Urz. 2020 poz. 5035 z dnia 3.08.2020. 

• UCHWAŁA NR XV/114/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystra-Sidzina na rok szkolny 

2020/2021. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 5034 z dnia 3.08.2020. 

• UCHWAŁA NR XV/115/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bystra-Sidzina. 

XVI sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7.08.2020 r. (stacjonarna) 

• UCHWAŁA NR XVI/116/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina wotum zaufania. 

• UCHWAŁA NR XVI/117/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bystra-Sidzina za 2019 rok oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2019 rok. 

• UCHWAŁA NR XVI/118/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bystra-Sidzina z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Bystra-Sidzina  za 2019 rok. 

• UCHWAŁA NR XVI/119/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Bystra-Sidzina za 2019 rok. 

• UCHWAŁA NR XVI/120/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina. 

• UCHWAŁA NR XVI/121/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 

5180 z dnia 10.08.2020. 

 • UCHWAŁA NR XVI/122/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu. 

• UCHWAŁA NR XVI/123/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały NR I/5/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. 

w sprawie  powołania Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  2018-2023 i ustalenia jej 

składu osobowego. 

• UCHWAŁA NR XVI/124/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu. 

XVII  sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26.10.2020 (w systemie zdalnym) 
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• UCHWAŁA NR  XVII/125/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR I/5/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 

r. w sprawie  powołania Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  2018-2023 i ustalenia jej 

składu osobowego. 

• UCHWAŁA NR  XVII/126/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR I/3/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 

r. w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  2018-2023 

i ustalenia jej składu osobowego. 

• UCHWAŁA NR  XVII/127/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR I/4/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 

r. w sprawie  powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  

2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego. 

• UCHWAŁA NR XVII/128/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 

2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina. 

• UCHWAŁA NR XVII/129/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 

2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 

poz.6587, 29.10.2020. 

• UCHWAŁA  NR XVII/130/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Bystra-Sidzina 

nieruchomości położonej w Bystrej Podhalańskiej. 

• UCHWAŁA NR XVII/131/20 RADY GMINY BYSTRA – SIDZINA z dnia 26 października 

2020 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 XVII/132/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 

2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 14 

grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ogłoszona 

w Dz. Urz. 2020 poz.6588, 29.10.2020. 

• UCHWAŁA NR XVII/133/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 

2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz.6589, 29.10.2020. 
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• UCHWAŁA NR XVII/134/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 

2020 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. 2020 poz.6590, 29.10.2020. 

• UCHWAŁA NR XVII/135/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 

2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bystra-Sidzina 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz.6591, 

29.10.2020. 

• UCHWAŁA  Nr  XVII/136/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia  26 października 

2020 r. w sprawie rocznego  Programu  Współpracy Gminy Bystra-Sidzina 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, na rok 2021. 

XVIII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2020 r. 

• UCHWAŁA NR XVIII/137/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 

r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 

poz.7685, 7.12.2020. 

• UCHWAŁA NR XVIII/138/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 

r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 

poz. 7686, 7.12.2020 

• UCHWAŁA NR XVIII/139/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 

r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 

2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 7684, 7.12.2020 

• UCHWAŁA NR XVIII/140/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 

r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystra – 

Sidzina położonej w miejscowości Bystra Podhalańska. 

• UCHWAŁA NR XVIII/141/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 

r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystra – 

Sidzina położonej w miejscowości Sidzina. 

• UCHWAŁA NR XVIII/142/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 

r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bystra – Sidzina. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 7687, 7.12.2020 
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• UCHWAŁA NR XVIII/143/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 

r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sidzina Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 7689, 7.12.2020. 

• UCHWAŁA NR XVIII/144/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 

r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bystra Podhalańska. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 7688, 

7.12.2020. 

• UCHWAŁA NR XVIII/145/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 

r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 

2021. 

• UCHWAŁA NR XVIII/146/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 

r. w sprawie przystąpienia Gminy Bystra-Sidzina – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 

9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

XIX sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 grudnia 2020 r. 

• UCHWAŁA NR XIX/147/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina 

• UCHWAŁA NR XIX/148/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 

8464, 22.12.2020. 

• UCHWAŁA NR XIX/149/20 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 17 grudnia 2020 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 XIX/150/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku mienia 

komunalnego nr 721 w Sidzinie z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. 

• UCHWAŁA NR XIX/151/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 kwietnia 2020r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu. 

• UCHWAŁA NR XIX/152/20 RADY GMINY BYSTRA – SIDZINA z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bystra - Sidzina na lata 

2021-2023. 

• UCHWAŁA NR XIX/153/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024. 
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• UCHWAŁA NR XIX/154/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina. 

• UCHWAŁA NR XIX/155/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2021 rok. Ogłoszona w Dz. Urz. 2020 poz. 8465, 

22.12.2020. 

 

X.4.  Realizacja wybranych uchwał 
 

Uchwała NR II/84/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Suskiemu 

z przeznaczeniem  na dofinansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej 

działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej 

Beskidzkiej. 

Na podstawie w/w uchwały podpisane zostało porozumienie z Powiatem Suskim na 

udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usprawnienie wykonywania zadań 

publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Zespół Interwencji Kryzysowej w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej na rzecz mieszkańców Gminy 

Bystra – Sidzina. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach współpracy oferuje usługi 

specjalistyczne w tym: - interwencja kryzysowa (w terenie), - mediacje, - oddziaływanie w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - pomoc pedagogiczna, - pomoc psychologiczna, - mediacje 

rodzinne, - poradnictwo rodzinne, - hostel dla osób doświadczających przemocy. Dodatkowo od 

roku 2019 na terenie placówki prowadzony jest Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w ramach, którego osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc prawną, 

terapeutyczną, finansową i materialną. Po zakończeniu porozumienia Powiat przedstawi 

sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania środków objętych niniejszym 

porozumieniem. 

Uchwała nr XIII/98/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, 

z przeznaczeniem na zakup radiowozów oznakowanych na potrzeby suskiej Policji. 

W wyniku podjętej uchwały 8 maja 2020 roku, podpisane zostało porozumienie 

o uczestnictwie w pokrywaniu wydatków Policji (nr USC.81.2020). Stronami porozumienia były 
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Gmina Bystra-Sidzina, reprezentowana przez Wójta Gminy Bystra-Sidzina - Pana Stanisława 

Tempkę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bystra-Sidzina – Pani Katarzyny Klimali oraz 

Komendanta Wojewódzkiej Policji w Krakowie, reprezentowanego przez Zastępcę Komendanta 

Wojewódzkiej Policji w Krakowie – inspektora Rafała Leśniaka, przy udziale Komendanta 

Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej – inspektora Dariusza Drobnego. 

Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 23 grudnia 2020 roku i został zachowany. 

Wszystkie środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Współuczestnictwo w zakupie pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej 

Beskidzkiej” zostały w pełni wykorzystane i rozliczone zgodnie z terminem ujętym 

w porozumieniu. 

UCHWAŁA NR XVI/124/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu. 

Zrealizowano – przekazano Powiatowi Suskiemu kwotę 114.505,65 zł. na realizację II etapu 

przebudowy drogi powiatowej nr 1684K Jordanów -Mąkacz – Bystra (chodnik). 

UCHWAŁA NR XIX/150/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 grudnia 2020 

r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku 

mienia komunalnego nr 721 w Sidzinie z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu 

stomatologicznego. 

Zrealizowano –  w dniu 30.12.2020 r. podpisano aneks do  umowy najmu lokalu 

użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego na okres do dnia 

31.12.201 r. 

UCHWAŁA  NR XII/90/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia  20 lutego 2020 r. 

w  sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się  w  budynku 

mienia komunalnego Przychodnia Zdrowia nr 353a w Bystrej Podhalańskiej 

z przeznaczeniem na prowadzenie ogólnodostępnej apteki. 

Zrealizowano –  w dniu 26.03.2020 r. podpisano umowę najmu lokalu z przeznaczeniem 

na prowadzenie ogólnodostępnej apteki na okres do dnia 31.03.2025 r.                             

UCHWAŁA  NR XII/91/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia  20 lutego 2020 r. 

w  sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się  w  budynku 
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mienia komunalnego nr 353A w Bystrej Podhalańskiej z przeznaczeniem na prowadzenie 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Zrealizowano –  w dniu 04.03.2020 r. podpisano umowę najmu lokalu użytkowego  

z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na okres do dnia 

31.12.2035 r. 

UCHWAŁA NR XIV/100/20 RADY GMINY BYSTRA- SIDZINA z dnia  25 czerwca 2020 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystra - Sidzina dla obszaru obejmującego 

miejscowości Bystra Podhalańska i Sidzina. 

W trakcie realizacji. Wykonano projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wysłano do 

opiniowania i uzgodnień. Termin uchwalenia studium przewidywany jest na koniec czerwca 2021  r. 

Uchwała nr XII/88/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Uchwała podjęta została w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r. w związku z czym konieczne stało się 

podniesienie kwoty za 1 godzinę świadczonych usług z dotychczasowej wysokości 16 zł na ustalone 

przywołanymi wyżej przepisami 17 zł. Biorąc pod uwagę okoliczność, iż zapewnienie usług 

opiekuńczych mieszkańcom jest zadaniem obowiązkowym gminy celowym było uaktualnienie 

uchwały Rady Gminy, która stała się już nieaktualna w tym zakresie. 

Uchwała Nr XIV/103/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia 

Skarbu Państwa.  

W dniu 28.07.2020 r. sporządzono wniosek Wójta Gminy Bystra-Sidzina o nieodpłatne 

przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Bystra-Sidzina, kierowany do Wojewody 

Małopolskiego wraz z stosownymi załącznikami. Wniosek dotyczy działek ewid. nr: 2455/15, 
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2458/3, 5246/104, 2465/5, 5246/107, 5246/101, 5246/111 położonych w Bystrej Podhalańskiej 

o łącznej powierzchnię 0,5316ha stanowiących drogę administrowaną przez tut. Gminę.  

W piśmie z dnia 07.10.2020 r. przesłano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Krakowie, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości pozyskane ze Starostwa Powiatowego 

w Suchej Beskidzkiej dodatkowo żądane dokumenty. 

W wyniku powyższego uchwała jest realizowana. Postępowanie administracyjne nadal 

toczy się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Uchwała Nr XVII/130/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Bystra-Sidzina 

nieruchomości położonej w Bystrej Podhalańskiej.  

W dniu 01.10.2020 r. wpłynął wniosek w sprawie odkupienia przez tut. Gminę działek wraz 

z zabudowaniem, położonych w Bystrej Podhalańskiej położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Ośrodka Zdrowia. Z właścicielami działek 

ustalono wartość zakupu.  

W dniu 13.10.2020 r. sporządzono projekt uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina wraz z jego 

przesłaniem do Biura Rady. 

Pozyskano niezbędne dokumenty do spisania umowy notarialnej kupna. 

Właściciele przedmiotowych działek osobiście uczestniczyli w spisaniu w dniu 26.10.2020 

r. Aktu Notarialnego, Repertorium A nr 6272/2020 - Umowa Sprzedaży na rzecz Gminy. 

W wyniku powyższego uchwała została zrealizowana. 

Uchwała Nr XVIII/131/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 października 2020r. 

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 07.09.2020 r. wpłynęła prośba o przedłużenie umowy najmu lokalu oraz placu 

wynajmowanego od 2006 r. przez dotychczasowego najemcę.  

Wykaz nieruchomości (lokalu użytkowego) przeznaczonej do wynajęcia w Gminie Bystra-

Sidzina na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniu 08.09.2020 r. wraz 

z informacją o tym na stronie tut. Urzędu. Brak innych wniosków o najem. 
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W dniu 07.10.2020 r. sporządzono projekt uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina wraz z jego 

przesłaniem do Biura Rady. 

W wyniku podjętej uchwały przez Radę Gminy, do umowy najmu zawartej w dniu 18 

grudnia 2006 r. pomiędzy Wynajmującym a Najemcą został spisany w dniu 03.11.2020 r. Aneks Nr 

1/2020 jej przedłużenia na okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.  

W związku z powyższym uchwała została zrealizowana. 

Uchwała Nr XIX/149/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 grudnia 2020r. 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 24.11.2020 r. wpłynęła prośba o przedłużenie umowy najmu lokalu oraz placu 

wynajmowanego od 2006 r. przez dotychczasowego najemcę. 

Wykaz nieruchomości (lokalu użytkowego) przeznaczonej do wynajęcia w Gminie Bystra-

Sidzina na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniu 24.11.2020 r. wraz 

z informacją o tym na stronie tut. Urzędu. Brak innych wniosków o najem. 

W dniu 01.12.2020 r. sporządzono projekt uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina wraz z jego 

przesłaniem do Biura Rady. 

W wyniku podjętej uchwały przez Radę Gminy, do umowy najmu zawartej w dniu 18 

grudnia 2006 r. pomiędzy Wynajmującym a Najemcą w dniu 22.12.2020 r. został spisany Aneks Nr 

1/2020 o jej przedłużenie na okres do dnia 31.12.2030 r.  

W związku z powyższym uchwała została zrealizowana. 

Uchwała Nr XVIII/140/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bystra-Sidzina położonej w miejscowości Bystra Podhalańska;  

W dniu 16.10.2020 r. wpłynął wniosek o możliwość zakupienia gminnej działki nr 793/64. 

W dniu 13.11.2020 r. sporządzono projekt uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina wraz z jego 

przesłaniem do Biura Rady. 

W oparciu o wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy określający 

wartości działki nr 793/64 wraz z wartością urządzenia terenu, w dniu 29.12.2020 r. sporządzono 
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wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

i wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy. 

Wójt Gminy Bystra-Sidzina wydał w dniu 29 grudnia 2020 r. ZARZĄDZENIE Nr 

0050.164.2020 w sprawie: 

1) Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bystra-Sidzina, położonej w miejscowości Bystra Podhalańska, gmina Bystra-

Sidzina oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Obręb; 0001 Bystra Podhalańska, ark. mapy 33, 

działka ewid. nr 793/64 o pow. 0,0230ha, zapisanej w księdze wieczystej KR1B/00068041/4 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 

2) Powołania Komisji Przetargowe,.  

wraz z załącznikiem nr 1 stanowiącym  ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bystra-Sidzina oraz 

załącznikiem nr 2 REGULAMINEM przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bystra-Sidzina oznaczonej numerem 

działki ewid. 793/64 o powierzchni 0,0230ha położonej w miejscowości Bystra Podhalańska. 

Powyższe dane o przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy oraz na 

stronie BIP Urzędu Gminy Bystra-Sidzina na okres 30 dni.  

Przetarg przeprowadzony został w dniu 03 lutego 2021 r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu 

Gminy Bystra-Sidzina - zakończony wynikiem pozytywnym w wyniku uzyskania najwyższej ceny 

gruntu – w przetargu uczestniczył przedstawiciel firmy, który to w jej imieniu został nabywcą. 

Pozyskano niezbędne dokumenty do spisania umowy notarialnej kupna. Został ustalony termin 

spisania aktu notarialnego na dzień 19.03.2021 r. Spisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży 

zakończy postępowanie związane z realizacją wykonania uchwały. 

Uchwała Nr XVIII/138/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2020 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 XVIII/138/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2020 r. 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 
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nieruchomości na 2021 r. zostały podwyższone o wskaźnik inflacji 3,9 % w stosunku do stawek 

obowiązujących na terenie Gminy Bystra-Sidzina w 2020 r., z wyjątkiem gruntów i budynków 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których stawki podwyższono o 2%. 

Realizacja ww. uchwały analogicznie przyczyni się do zwiększenia dochodów z tytułu podatku od 

nieruchomości w porównaniu do roku ubiegłego. 

Uchwała Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

Wpływy z podatku od środków transportowych stanowią istotne źródło dochodów 

własnych gminy. Realizując uchwałę Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 

listopada 2020 r. określającą wysokość stawek podatku od środków transportowych w oparciu o 

uregulowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje się naliczenia podatku od 

środków transportowych. Ustawodawca zobowiązał podatników do składania deklaracji na 

podatek od środków transportowych, w których informują organ podatkowy o wszelkich 

zdarzeniach mających wpływ na istnienie obowiązku podatkowego. Stawki podatku od środków 

transportowych na 2021 r. zostały podwyższone o około 2 % w stosunku do stawek 

obowiązujących na terenie Gminy Bystra-Sidzina w 2020 r. Stawki zaokrąglono w dół do 

wielokrotności 12 zł. Przyjęta zasada jest korzystna dla podatników, gdyż po pierwsze, stawki są 

nieco niższe, a po drugie raty płaconego podatku są w pełnych złotych bez konieczności 

zaokrąglania 

Realizacja ww. uchwały  przyczyni się do zwiększenia dochodów z tytułu podatku od 

środków transportowych w porównaniu do roku ubiegłego. 

UCHWAŁA NR XVII/132/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 

2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 

14 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

Zgodnie z art. 6c ust. 2 – Rada Gminy może (ale nie musi) w drodze uchwały postanowić 

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym – Gmina Bystra-Sidzina 

postanowiła wyłączyć nieruchomości niezamieszkałe, takie jak szkoły, przedszkola, instytucje 

kultury, firmy itd. z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym dać 
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możliwość wyboru tymże podmiotom – firm, które będą odbierać i zagospodarowywać 

wytworzone przez nich odpady. W celu potwierdzenia wywiązania się z obowiązku posiadania 

umowy – każda instytucja lub prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do 

przedstawienia Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina jej kserokopii oraz dowodu zapłaty za świadczoną 

usługę. 

Uchwała nr XII/85/20 z 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Bystra-Sidzina w roku 2020. 

Uchwała podejmowana jest obligatoryjnie co roku i realizowana jest na bieżąco poprzez 

zawarcie kompleksowej umowy na sprawowanie całodobowej opieki weterynaryjnej nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapewnienie im miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 

opieki weterynaryjnej w przypadkach kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem 

zwierząt domowych i zwierzyny dzikiej. W roku 2020 zawarto taką umowę z firmą P.P.H.U. 

MARKOL, 43-340 Kozy, ul. Przepiórek 3. Nie odnotowano żadnego przypadku umieszczenia w 

schronisku bezdomnego zwierzęcia. 

Uchwały:  

Nr XII/96/20 z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Suskiemu,  

Nr XIV/102/20 z 25 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 

w Uchwale Nr XIII/96/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30kwietnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu 

Nr  XIX/151/20 z 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/20 Rady Gminy 

Bystra-Sidzina z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Suskiemu  

 dotyczą udzielenia pomocy w formie dotacji celowej dla Powiatu Suskiego na zadanie pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 

1684K Jordanów-Mąkacz-Bystra w miejscowości Bystra Podhalańska i Jordanów na długości 

1km”. Zadanie jest realizowane przez Powiat Suski i z powodu opóźnień prac projektowych 

i niezbędnych uzgodnień zostanie zakończone według zapewnień powiatu w 2021 r. 
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Uchwała nr XVI/122/20 z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Suskiemu w postaci wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: 

„Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej 1677k w miejscowości 

Sidzina”  

Zadanie jest w tracie realizacji. Gmina Bystra-Sidzina zawarła umowę z wykonawcą – firmą 

DROPROJEKT Sp. z o.o. Kraków – zakończenie prac projektowych z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę przewidziano na 30.11.2021 r. 

UCHWAŁA NR XV/114/20 RADY GMINY BYSTRA- SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w 

sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystra- Sidzina na rok szkolny 

2020/2021  

W związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy- Prawo oświatowe 

oraz niektórych innych ustaw, do ustawy- Prawo oświatowe dodano art. 39a dotyczący zwrotu 

rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, obowiązkiem gminy jest zorganizowanie niepełnosprawnym 

dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu we własnym zakresie albo poprzez 

zwrot rodzicom kosztów przewozu.    

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy- Prawo oświatowe gmina ma obowiązek określenia średniej 

ceny jednostki paliwa na każdy rok szkolny.  

Na każdy rok szkolny zostają podpisane umowy z rodzicami  dzieci niepełnosprawnych, 

którzy dowożą dzieci do przedszkoli, szkół i ośrodków we własnym zakresie. Na podstawie 

złożonego wniosku o zwrot kosztów jest dokonywany zwrot z uwzględnieniem kwot średniej ceny 

jednostki paliwa przyjętej w/w uchwałą. 

UCHWAŁA NR XII/83/20 RADY GMINY BYSTRA- SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 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”.  

Na podstawie w/w uchwały została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej 

powiatowi suskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „ Kompleksowa modernizacja 
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i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego, Chemioterapii 

Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno- Położniczego wraz z Blokiem 

Porodowym”. Zgodnie z zapisami umowy starostwo powiatowe przedłożyło rozliczenie dotacji 

celowej wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji zgodnie 

z przeznaczeniem.  

UCHWAŁA NR XV/110/20 RADY GMINY BYSTRA- SIDZINA  z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra- Sidzina 

dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra- Sidzina 

Uchwała Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 

stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina oraz zmian wprowadzanych 

w tym regulaminie wymaga ujednolicenia. Po analizie obecnie obowiązujących zapisów zostały 

wypracowane nowe zapisy, uwzględniające pojawiające się wątpliwości, powstałe podczas analizy 

złożonych przez uczniów wniosków o stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina. Z obecnie 

obowiązujących zapisów usunięto te dotyczące gimnazjum i szkół ponadpodstawowych. Zgodnie 

z art. 90 t ust. 4 ustawy o systemie oświaty w przypadku przyjęcia lokalnych programów wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na 

terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na miejsce zamieszkania, formy 

i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych 

sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier 

edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na 

danym obszarze. W § 4 usunięto zapis mówiący o ocenie z zachowania. Doprecyzowano również 

kryteria, jakie musi spełniać uczeń, aby móc otrzymać stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina. 

Równocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami uaktualniona została „Tabela oceny 

punktowej wniosków o stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla uczniów” stanowiąca 

załącznik nr 2 do regulaminu. We wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do regulaminu w punkcie IV uszczegółowiono informacje na temat klasy, do której 

uczęszczał uczeń w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek.  

W związku z podjęciem uchwały dyrektorzy szkół, rodzice lub prawni opiekunowie mogą 

złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów. Każdy wniosek analizowany 
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jest pod względem zapisów uchwały tj. spełnienia kryteriów kwalifikujących do otrzymania 

stypendium. Na podstawie wniosków wydawana jest decyzja określająca kwotę przyznanego 

stypendium lub decyzja odmowna. 

UCHWAŁA NR XIII/97/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 kwietnia 2020 

r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 23 marca 2020 r. zatytułowanej: 

Stop zagrożeniu zdrowia i życia skierowanej do Rady Gminy Bystra-Sidzina 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatrywała przedmiotową petycję na posiedzeniu 

w dniu 23.04.2020 r. wypracowując stanowisko oraz propozycję projektu uchwały. Rada Gminy 

Bystra-Sidzina na posiedzeniu XIII sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r,  po zapoznaniu ze stanowiskiem 

komisji, postanowiła pozostawić petycję bez rozpatrzenia, podejmując w tej sprawie Uchwałę Nr 

XIII/97/20.  

6 maja 2020 r. Przewodnicząca Rady, pani Dorota Kowalik, przekazała odpowiedź składającemu 

petycję o sposobie jej rozpatrzenia przez Radę, załączając do pisma kopię przedmiotowej uchwały 

wraz z uzasadnieniem.  

UCHWAŁA NR XV/115/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w 

sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bystra-Sidzina 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatrywała przedmiotową skargę na posiedzeniu 

w dniu 23.07.2020 r. wypracowując stanowisko w sprawie oraz propozycję projektu uchwały. 

W posiedzeniu brał udział skarżący. Rada Gminy Bystra-Sidzina na posiedzeniu XV sesji w dniu 

28 lipca 2020 r,  po zapoznaniu ze stanowiskiem komisji, uznała skargę za bezzasadną, podejmując 

w tej sprawie Uchwałę Nr XV/115/20.  

30 lipca 2020 r. Przewodniczący Rady, pan Krzysztof Drobny, przekazał odpowiedź skarżącemu 

o sposobie rozpatrzenia skargi przez Radę, załączając do pisma kopię przedmiotowej uchwały wraz 

z uzasadnieniem. 

UCHWAŁA NR XII/93/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na rok 2020 

Uchwała realizowana jest w ciągu roku kalendarzowego. Plany pracy opracowywane są 

przez Przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy, które stanowią załączniki 

do przedmiotowej uchwały. Rada Gminy oraz Komisje działają zgodnie z rocznym planem pracy 
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uchwalonym przez Radę. Przewodniczący Komisji, co najmniej raz w roku, nie później niż do 

końca I kwartału przedstawiają Radzie podczas sesji, sprawozdanie z działalności Komisji.  
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XI. Podsumowanie 
 

Ze względu na epidemię COVID-19, rok 2020 był rokiem trudnym do realizacji wszelakich 

działań i planów przez Samorząd Gminy Bystra-Sidzina. Zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna, 

zmieniające się przepisy prawa, obostrzenia, wytyczne – to wszystko zmuszało do dostosowania 

systemu pracy oraz realizacji zadań do nowych okoliczności. 

Mimo tego, Samorząd Gminy Bystra-Sidzina realizował zadania inwestycyjne, remontowe, 

jak również administracyjne. Rada Gminy i jej komisje obradowały w sposób dostosowany do 

obowiązujących wymogów. Obsługa stron przez urząd gminy była realizowana na bieżąco. Nowe, 

nakładane na samorządy, zadania były podejmowane i realizowane. System oświaty, opieki 

społecznej, wszystkie jednostki organizacyjne, funkcjonowały stosownie do nakładanych 

obowiązków i z zachowaniem obowiązujących nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii.  

Efekt tych prac został podsumowany w zaprezentowanym Raporcie o stanie Gminy Bystra-

Sidzina. Dziękujemy za zapoznanie się z Raportem i zapraszamy do debaty. 

 


