Raport o stanie Gminy Szczyrk, 2021 rok

Urząd Miejski w Szczyrku

RAPORT O STANIE GMINY
SZCZYRK
za 2020 rok

1

Foto:: J. Żaba

2

Drodzy Mieszkańcy Szczyrku

Po raz kolejny okazuje się, że w życiu nic nie jest constans. Nic nie trwa wiecznie. W raporcie
Gminy za 2019 r. zwracałem uwagę na pozytywne symptomy w rozwoju miasta, które
przekładają się na budżet miasta. Związane to jest z dynamicznym rozwojem Szczyrku. Nie
bez znaczenia był też wyrok NSA w Warszawie w sprawie opodatkowania COS-u. Niestety
w roku 2020 wszystko się zmieniło. Nic już nie było takie same jak wcześniej. Początkiem tej
trudnej sytuacji był niewidoczny podstępny wróg, który został określony jako COVID-19,
pojawił się końcem 2019r. w mieście Wuhan w Chinach. Po kilku miesiącach dotarł
do Europy i także do Polski. Niestety w miesiącu marcu również do Szczyrku. Ósmą osobą
w Polsce która zmarła na COVID-19 był mieszkaniec Szczyrku. Od 14 marca życie w naszym
kraju zamarło. Wyludniły się ulice, zamknięto szkoły, przedszkola, galerie handlowe,
restauracje, hotele, w kościołach mogło przebywać maksymalnie 5 osób. Nie działały wyciągi,
nie było można korzystać z parków, lasów, szlaków turystycznych. Początkiem wakacji
poluzowano obostrzenia i w miarę normalnie mogliśmy funkcjonować do połowy października,
później znów wprowadzono obostrzenia.
W miesiącu listopadzie zanotowaliśmy bardzo dużą ilość zachorowań w naszym mieście.
Niestety kilka osób odeszło od nas na zawsze z powodu COVID-19. Powtórnie zamknięto
wyciągi, restauracje, gastronomię, pensjonaty, spowodowało to problemy finansowe
przedsiębiorców, co bezpośrednio przełożyło się na budżet miasta.
Na dodatek tych wszystkich problemów wyrok NSA w Warszawie który stwierdził, iż wyciągi
narciarskie nie są budowlami, a urządzeniami technicznymi, spowodowało to bardzo widoczny
ubytek w budżecie miasta i niestety bardzo zaważy na lata następne. Ostatecznie miasto,
zrealizowało zamierzone inwestycje i remonty. W dalszym ciągu obserwujemy dużą sprzedaż
ziemi oraz rozwój zabudowy deweloperskiej. Rozpoczęto prace projektowe pod przyszłe
centrum przesiadkowe na Skalitem.
W naszej przestrzeni publicznej pojawiły się sformułowania, typu: maseczki, dystans
społeczny, dezynfekcja.
Po raz pierwszy od 57 lat nie odbył się w tradycyjnej formie dziewięciodniowy TKB.

Antoni Byrdy
Burmistrz Miasta Szczyrk
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Informacje ogólne

1.1 Gmina
Szczyrk położone jest w południowej części województwa śląskiego, w powiecie bielskim. Zajmuje
powierzchnię 39,07 km2.
Szczyrk leży w dolinie Żylicy w Beskidzie Śląskim, na wysokości od 500 do 600 m n.p.m. Sąsiaduje
z gminami Bielsko-Biała, Brenna, Buczkowice, Lipowa, Wilkowice oraz Wisła. Miasto należy do
Euroregionu Beskidy.
Szczyrk to miejscowość o charakterze turystyczno – wypoczynkowym, o wysokich walorach
krajobrazowo-widokowych i dobrze rozwiniętej bazie turystycznej.
W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy – 70,4% powierzchni miasta. Na drugim miejscu są
grunty rolne – 21,3%, następnie grunty zabudowane i zurbanizowane – 7,7%, grunty pod wodami –
0,5% oraz tereny różne – 0,1%.
Liczba ludności miasta Szczyrk na 31 grudnia 2020 roku zameldowanej na pobyt stały wynosi 5535
osób, a na pobyt czasowy 189 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 146 osób/km2.
W 2019 roku zameldowano na pobyt stały i czasowy 177 osób, wymeldowano z pobytu stałego
i czasowego 100 osób.
Wydano 3 decyzje o zmianie imienia lub nazwiska. Do kwalifikacji wojskowej wezwano 21 osób
rocznika 2001.
Wydano 3 decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców osobom stale zamieszkującym w Szczyrku.

1.2 Urząd Stanu Cywilnego
Zarejestrowano 7 urodzeń, 48 zgonów, wydano 627 odpisów aktów stanu cywilnego.
W szczyrkowiskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 263 śluby – były to w większości śluby
kościelne (203); śluby cywilne natomiast udzielane były zarówno w Urzędzie (29), jak i poza nim (29),
umiejscowiono 2 akty małżeństw zawieranych za granicą.

1.3 Urząd Miejski w Szczyrku
1.3.1 Struktura organizacyjna:













Burmistrz Miasta
Z-ca Burmistrza
Skarbnik
Referat Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Handlu i Rolnictwa
Referat Ogólno-Organizacyjny i Społeczno-Administracyjny
Referat Finansowo – Budżetowy
Urząd Stanu Cywilnego
Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury Sportu i Turystki
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Samodzielne stanowiska radców prawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Koordynator ds. współpracy z Powiatem Bielskim w dziedzinie transportu publicznego,
rozwoju turystyki i sportu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Szczyrku zatrudnionych było 47 osób.

1.3.2 Jednostki organizacyjne Miasta Szczyrk:



Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Marusarzówny, Szczyrk ul. Szkolna 9
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi, Szczyrk ul. Myśliwska 154
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Przedszkole Publiczne, Szczyrk ul. Górska 102
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szczyrk ul. Beskidzka 4
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika, Szczyrk ul. Beskidzka 106
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Szczyrk ul. Graniczna 1.

Ogólne informacje finansowe

2.1 Stan finansów gminy
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 63,1%.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 7%.
Zadłużenie ogółem w kwocie 501 955,84 zł.
w tym z tytułu:
1) kredytów i pożyczek
463 616,47 zł.
2) odsetki od pożyczek
38 339,37 zł.
Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia - 463 616,74 zł.

2.2 Wykonanie budżetu gminy
Wykonanie dochodów w kwocie 32 989 775,43 zł, i wydatków w wysokości 33 558 426,15 zł.
- dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy
303 638,36 zł.
- dochody z majątku wynoszą
916 965,81 zł.
- wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 2 400 625,33 zł., wysokość wydatków
majątkowych w stosunku do planu wynosi 83,28%.

Główne inwestycje:
 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz
z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską
do skrzyżowania z ulicą Narciarską
- 61 087,95
 Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku
- 313 209,41
 Wniesienie wkładów do PK na zakup ciągnika
- 50 350,00
 Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowej w Szczyrku na odcinku 85mb.
- 283 626,37
 Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! -Projekt i budowa wiaty rekreacyjnej oraz
zagospodarowanie części działki gminnej na Solisku
8 956,00
 Projekt zagospodarowania terenu "Zwierzyniec" w Szczyrku
- 20 910,00
 Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku
- 113 579,74
 Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku
- 35 964,64
 Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite
- 974 970,48
 Urządzenie do backup danych
- 34 713,20
 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji celem zakupu quada
- 25 000,00
 Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku - 41 820,00
 Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk
- 211 232,70
Ogółem
2 175 420,49
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2.3 Wieloletnia prognoza finansowa
Pożyczki z
WFOŚiGW
z 2017r.
z 2018r.
z 2019r.
z 2020r.
z 2021
Razem

Kwota
pożyczki
117 677,99
124 058,40
186 990,12
191 251,35
192 000,00
811 977,86

Spłata rat
2020

2021

2022

2023

2024

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

32 000,00

34 000,00

37 000,00

0,00

0,00

35 625,00

47 500,00

47 500,00

56 365,12

0,00

36 093,75

48 125,00

48 125,00

58 907,60

36 000,00

48 000,00

48 000,00

60 000,00
60 000,00

92 625,00

142 593,75

193 625,00 152 490,12 106 907,60

Kwota długu
na koniec
danego roku

463 616,47

513 022,72

319 397,72 166 907,60

Koszt obsługi
zadłużenia

15 735,30

15 000,00

Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata
nadwyżka przeznaczona na spłatę rat pożyczek
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2025

60 000,00

0,00

5 000,00

3000

193 625,00 152 490,12 106 907,60

60 000,00

15 000,00

10 000,00

Informacja o stanie mienia komunalnego

W roku 2020 Gmina Szczyrk była w posiadaniu 555 działek o łącznej powierzchni 104,2192 ha,
w tym ok. 54,5 ha lasów, 14 ha dróg, 25 ha gruntów typu pastwisko, rola, nieużytek,
ok. 11 ha terenów zabudowanych lub z przeznaczeniem pod zabudowę.
W 2020 roku nie sprzedano nieruchomości gminnych.
W 2020 roku Gmina Szczyrk nabyła udziały w następujących nieruchomościach:
 1/192 w dz. 513/4
 1/192 w dz. 458/5
5,3719 ha powierzchni działek Gminy Szczyrk było oddane w dzierżawę. Przychód z tytułu dzierżawy
tych terenów wyniósł 426 279,36 zł (wg Umów).
1,9692 ha działek jest oddane w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 Szkoły Podstawowej
nr 2 i Przedszkola Publicznego.
5,5038 ha powierzchni działek Gminy było oddane w użyczenie na rzecz:
 MOKPiI (tor crossowo rowerowy przy ul. Sosnowej, siedziba Szczyrkowskiego Centrum
Kultury, Informacja Turystyczna, Estrada Skalite)
 LZS Sokół Szczyrk (budynek przy ul. Wypoczynkowej 9)
 P.P.U.H. Tabud s.c. A. Zając, T. Zając (dz. 3682 ul. Kasztanowa)
 Elżbieta Stec-Chopiak (dz. 4007/2; 4461/9 ul. Beskidzka)
 Grzegorz Niewiadomy (dz. 2569 ul. Słoneczna)
 COS (dz. 5047/5 Hala Jaworzyna)
 Spectra ( dz. 8223/6; 8223/5 Toalety)
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Nabyto drogą komunalizacji działki 1675, 2541, 2559/1 , 3992/1, 4463/1, 2492/1, 2492/2, 2533/1,
2533/3, 2534/1, 2537, 2538, 2540, 2545/1, 2545/3, 2549/1, 2550, 2552, 2553/8, 2553/10, 5659/2, 2703
o łącznej powierzchni 1,2511 ha.
Prowadzono procedury zmierzające do regulacji własności następujących dróg drogą zasiedzenia:
ul. Pasterskiej, Poziomkowej, Kalinowej, Zwalisko, Leśnej, Modrzewiowej, Świerkowej, Zielonej.
W użytkowaniu wieczystym w 2020 roku pozostawało 14 działek o łącznej powierzchni 2,0883 ha.
Z dniem 1 stycznia 2021 w związku ze zmianą granic pomiędzy Gminą Wilkowice a Gminą Szczyrk,
do Gminy Szczyrk włączony został obszar Bieniatki o łącznej powierzchni 20,5893 ha.

3.1 Gospodarka gruntami
Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 104.1165 ha oraz właścicielem gruntów
pozostających w zarządzie o powierzchni 2.0440 ha
ogółem wartość gruntów
- 28 455 318,81
Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
W omawianym okresie nastąpił wzrost wartości majątku poprzez zakup działek o wartości 27.357,37
zł., przyjęto do ewidencji skomunalizowane działki o wartości 764.620,00 zł. Przekazano działki na
kwotę 10.047,12

3.2 Gospodarka mieszkaniowa
Gmina jest właścicielem budynków o wartości 17 272 975,75
1 Budynku przy ul. Turystycznej
2 Budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku
3 Tartaku ul. Uzdrowiskowa
4 Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym
5 Estrady "Skalite"
6 Szczyrkowskie Centrum Kultury
7 Kompleksu mieszkań socjalnych
8 Budynku na Osiedlu Pośrednim
9 Budynku "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej
11 Budynku socjalnego przejętego od AQUA
12 Budynku "Junior"
13 Budynek "Sokolnia"
14 4 budynki na ul. Kampingowej ( do rozbiórki)
Ogółem Gmina:
13 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1
14 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2
15 Budynek Przedszkola Publicznego
Ogółem:

33 750,00
2 137 498,65
12 000,00
314 961,63
923 547,77
1 205 883,53
2 343 882,18
7 840,54
666 697,97
6 920,00
138 919,00
550 000,00
0,00
8 341 901,27
4 817 623,40
2 953 518,23
1 159 932,85
17 272 975,75

3.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Gmina jest właścicielem budowli:
Gmina jest właścicielem budowli o wartości
Budowle Szkoły Podstawowej Nr 1
Budowle Szkoły Podstawowej Nr 2
Budowle Przedszkola Publicznego
Ogółem:

o wartości
o wartości
o wartości

38 952 733,12
587 559,83
432 105,74
142 973,72
40 115 372,41
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Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności OSA przy ulicy
Myśliwskiej
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności OSA przy ulicy Szkolna
Otrzymano
od Szczyrkowskiego
Ośrodka Narciarskiego
inwestycję rozbudowa drogi gminnej ul. Malinowa, budowa tunelu
ul. Malinowa, budowa kanalizacji deszczowej z wlotem do potoku
Żylica, budowa oświetlenia drogi i tunelu na kwotę
Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Kolorowa za kwotę
Odtworzono infrastrukturę drogową wraz z urządzeniami
zniszczonymi w wyniku wybuchu gazu przy ul. Leszczynowej

o wartości
o wartości

113.579,74
35.964,64

o wartości
o wartości

2.447.533,67
615.438,66

o wartości

30.000,00

3.4 Kotły i maszyny
Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:
1 Kotły i maszyny
2 Komputery i drukarki
3 Kotły i maszyny dla OSP ( projekt)
Ogółem Gmina:
3 Maszyny i urządzenia SP Nr 1
4 Maszyny i urządzenia SP Nr 2
5 Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne
6 Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem:

100 673,99
469 151,88
39 966,39
609 792,26
120 261,52
166 506,09
114 985,15
23 659,50
1 035 204,52

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020:
Zakupiono urządzenie do archiwizacji danych do urzędu za 34 598,96 zł.

3.5 Urządzenia techniczne
Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:
1 Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej
2 Urządzenia techniczne Gminy
3 Urządzenia techniczne OSP (projekt)
Ogółem Gmina:

38 773,76
109 259,41
78 249,28
226 282,45

3.6 Środki transportu
Gmina jest właścicielem samochodów (wartość zakupu):
1 Samochód pożarniczy Star
2 Przyczepa wężowa
3 Samochód pożarniczy Mercedes
4 Volkswagen transporter
5 Opel Vectra
6 Chrysler Voyager
7 Suzuki Grand Vitara
8 Samochód ciężarowy VW
9 Quad Linhai
1 Hyundai Santa FE PREMIUM
Ogółem:
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrku posiada
1 Samochód pożarniczy SCANIA
2 Samochód pożarniczy TATRA
3 Samochód terenowy LAND ROVER

54 370,76
2 004,22
118 800,00
111 020,00
10 000,00
133 900,00
25 800,00
26 300,00
12 000,00
82 757,38
576 952,36
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3.7 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
1 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy
2 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu OSP (projekt)
Ogółem:

Ogółem Gmina
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2
Ogółem Przedszkole Publiczne
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem Aqua
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:

1 168 863,08
11 523,21
1 180 386,29

77 901 796,56
5 831 354,75
3 590 498,06
1 506 837,72
23 659,50
8 346,00
88 862 492,59

3.8 Akcje i udziały
1 Spółka z o.o. "Beskid" w Żywcu 26 akcji po 1.000 zł.
2 Akcje Aqua w biurze maklerskim 524.229 po 16 zł.
3 Akcje w Aqua 37.691 szt. po 16 zł.
4 Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym 829 po 950 zł.

OGÓŁEM AKCJE I UDZIAŁY:

26 000,00
8 387 664,00
603 056,00
837 900,00
9 854 620,00

3.9 Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2020
Wartości niematerialne i prawne Gminy
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 1
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 2
Wartości niematerialne i prawne PP
Wartości niematerialne i prawne MOPS
Ogółem wartości niematerialne i prawne:

514 500,33
22 820,46
32 203,68
16 101,89
17 508,34
603 134,70

3.10 Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2020
Pozostałe środki trwałe Gminy
Pozostałe środki trwałe Gminy projekt Polsko-Czeski
Pozostałe środki trwałe OSP
Pozostałe środki trwałe SP Nr 1
Pozostałe środki trwałe SP Nr 2
Pozostałe środki trwałe PP
Pozostałe środki trwałe MOPS
Ogółem pozostałe środki trwałe:
RAZEM MIENIE KOMUNALNE

1 445 522,42
55 604,53
22 697,22
576 076,78
548 008,58
261 284,71
127 876,96
3 037 071,20
102 357 318,49

3.11 Przedsięwzięcia współfinansowane funduszami europejskimi
Programy współfinansowane środkami unijnymi w tym:


wydatki bieżące
„Projekt pn. „Nasza droga ponad średnią” – poprawa efektywności kształcenia ogólnego
- 177 255,05
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„Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja Integracja. Edycja 2 – Integracja osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym”
- 132 241,44

3.12 Analiza podatków
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano w 100,24% planowanych
dochodów tj. 18 265 068,63 zł.

3.13 Dochody z mienia komunalnego gminy stan na 31.12.2020
W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:
Dochody z czynszu i dzierżawy
499 607,30
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki)
0
Dochody z wieczystego użytkowania
18 067,45
Dochody z przekształcenia w użytkowania wieczystego
9 761,20
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich
310,07
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
16 921,11
Dywidenda
410 209,50
Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1
9 973,88
Dochody z czesnego, reklamy Przedszkole Publiczne
20 013,00
Dochody z najmu pomieszczeń SP Nr 2
5 123,93
Ogółem dochody z mienia komunalnego:
989 987,50

4

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

4.1 Strategie rozwoju
„Strategia Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2014-2022”
Strategia rozwoju stanowi podstawową deklarację samorządu, w której sformułowane zostały kluczowe
kierunki rozwoju miasta. Wizja Szczyrku zawarta w niniejszym dokumencie jest efektem połączenia
badań społecznych oraz prac warsztatowych i eksperckich, w trakcie których wypracowano trzy
podstawowe cele rozwojowe naszego miasta na najbliższe lata:
Cel Strategiczny 1: Silna pozycja konkurencyjna Szczyrku na międzynarodowym rynku turystycznym
budowana w oparciu o nowoczesne produkty turystyczne kreowane w ramach harmonijnego
współdziałania samorządu, przedsiębiorców, organizacji prywatnych i mieszkańców.
Szczyrk jako lider w regionie w zakresie usług turystycznych opartych na całorocznym aktywnym
wypoczynku, podejmuje działania nakierowane na rozwój infrastruktury turystycznej, podnoszenie jej
atrakcyjności dla przyjezdnych oraz promocję miasta, gdyż ogólnie pojęta turystyka jest dla Szczyrku
jedną z najistotniejszych gałęzi gospodarki i determinuje dalszy rozwój lokalny Szczyrku.
Równocześnie rozwój turystyki pociąga za sobą wzrost w sektorze usług okołoturystycznych – głównie
handlu i usług. Stąd działania o charakterze inwestycyjnym, w tym w zakresie rozbudowy i modernizacji
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej oraz rozbudowy i modernizacji sieci dróg
są niezbędne dla efektywnego stymulowania rozwoju turystki. Działania w tym zakresie są sukcesywnie
realizowane przez gminę.
W 2020 r. gmina przeprowadzała szereg inwestycji związanych z remontami i modernizacją dróg
publicznych – m.in. przebudowę ul Poziomkowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz
przebudowę ul. Kolorowej dofinansowaną ze środków RFIL. Ponadto przy ul. Myśliwskiej oraz przy
ul. Szkolnej powstały Otwarte Strefy Aktywności, które były współfinasowane przez Ministerstwo
Sportu. Przy ul. Szkolnej stworzono OSA wyposażoną w siłownię zewnętrzną, natomiast
przy ul. Myśliwskiej powstał ogrodzony plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna. Rozpoczęto
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również prace projektowe dotyczące budowy centrum przesiadkowego na terenie dawnego kampingu
Skalite – inwestycji, której realizację zaplanowano na rok 2021.
Złożony został także wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na budowie wiaty rekreacyjnej
i zagospodarowaniu terenu wokół niej na terenie parkingu Solisko w Szczyrku.
Cel strategiczny 2: Zachowanie zasobów ekologicznych oraz efektywne wykorzystanie unikatowych
walorów przyrodniczych na rzecz rozwoju turystyki. Zapewnienie dogodnych warunków życia i pobytu
w Szczyrku w oparciu o wysoką jakość środowiska naturalnego.
W aspekcie celu strategicznego gmina podejmuje działania mające na celu utrzymanie ochronę
środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego w Mieście Szczyrk. Cel strategiczny
w 2020 roku był realizowany poprzez m.in.:
rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Stromej w porozumieniu ze spółką AQUA,
realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk (etap IV 2020): modernizacja
źródeł ciepła w 30 budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Szczyrk.
realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Szczyrk.
systematyczną edukację ekologiczną. Prowadzenie kampanii ekologicznych wśród mieszkańców
Szczyrku, przygotowanie materiałów drukowanych dot. szkodliwości niskiej emisji oraz przygotowanie
materiałów drukowanych dot. gospodarki odpadami.
Cel strategiczny 3: Rozwój systemu usług publicznych zapewniających najwyższy standard życia oraz
komfortowe warunki korzystania z oferty turystycznej, w szczególności w zakresie poprawy wydajności
lokalnego układu komunikacyjnego.
Istotną barierą rozwojową w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców i warunków dla rozwoju
turystyki jest słaba dostępność komunikacyjna miasta. Stąd poprawa wydajności lokalnego układu
komunikacyjnego musi zostać ujęta jako kluczowy obszar interwencji publicznej w perspektywie
strategicznej. Inne istotne elementy wymagające poprawy to systematyczne zwiększanie wydajności
systemu parkingów na terenie miasta oraz wspieranie rozwoju komunikacji pasażerskiej, spójnej
z innymi elementami lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego.
Ponadto samorząd podejmować będzie działania na rzecz systematycznego podnoszenia standardu życia
mieszkańców poprzez m.in. podejmowanie i realizację działań / programów / projektów, które
adresowane będą bezpośrednio do mieszkańców, regularne podnoszenie jakości i rozwój infrastruktury
publicznej oraz świadczenie wysokiej jakości usługi publicznych, także w formie cyfrowej.
W zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miasta już w 2017 r. gmina wdrożyła elementy
zwiększające wydajność komunikacyjną w najtrudniejszym okresie w roku, gdy ruch turystyczny jest
najintensywniejszy. W roku 2020 gmina rozpoczęła prace projektowe dotyczące budowy centrum
przesiadkowego na terenie dawnego kampingu Skalite. Celem inwestycji jest rozładowanie ruchu
samochodów na wjeździe do Szczyrku co pozwoli ograniczyć korki, oraz zachęcenie turystów
do korzystania ze środków komunikacji zbiorowej. Zadanie to realizowane będzie etapami.
W pierwszym etapie (rok 2021) powstanie centrum przesiadkowe z parkingiem dla samochodów
osobowych oraz dla autokarów, jak również wyznaczonymi miejscami dla rowerzystów . Teren będzie
wyposażony m. in. w budynek poczekalni z funkcją informacji dla turystów, stacje do ładowania
pojazdów elektrycznych oraz stację naprawczą dla rowerów.
Rezultatem realizacji projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie
liczby osób korzystających z transportu zbiorowego, zwiększenie zainteresowania ofertą przewoźników
oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi usług transportu zbiorowego.
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Ponadto inwestycje związane z infrastruktura publiczną przeprowadzone w 2020 r., w tym remonty
i modernizacje dróg czy budowa Otwartych Stref Aktywności to kolejne elementy, które przekładają się
bezpośrednio na podwyższenie standardu życia mieszkańców.

4.2 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy, posiadamy od
30.12.2020 r., ostatnia ocena aktualności – była uchwalona w 2018r. (uchwała nr LVI/366/2018
z 25.09.2018 r.);
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ostatnia ocena aktualności – była uchwalona
w 2018 r. (uchwała nr LVI/366/2018 z 25.09.2018r.),

4.3 Ład przestrzenny
Posiadamy Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Szczyrk, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020 r., nr
XXV/179/2020 Link do uchwały- http://szczyrk.pl/download/studium2020/179.pdf.

4.4 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miasto Szczyrk jest objęte w 47% powierzchni obowiązującymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

4.4.1 Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania dla miasta SZCZYRK
1. Uchwała z dnia 5 kwietnia 2006 r. nr: XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk obejmującego swym
zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
Nr 66, poz. 1772).
2. uchwała z dnia 25 października 2006 r. nr XLVII/278/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk obejmującego
swym zasięgiem tereny położone w strefach oznaczonych symbolami 5.2 i 6.2 (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego Nr 25, poz. 541).
3. uchwała z dnia 02 września 2008 r. nr XXXV/159/2008 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Szczyrk dla działki nr
2025 przy skoczni narciarskiej „Skalite” oraz części działek nr 5918, 5919, 5952, 5941, 5942,
5921/4, 5921/6 i działek 5943, 5944, 5971, 5968 dla inwestycji „Centrum rekreacji - crossowy
tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego” położonych w rejonie ulicy Sosnowej. (Dz. Urz.
Woj. Śląskiego Nr 178, poz. 3262).
3. uchwała z dnia 29 marca 2011 r. nr VII/20/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku. Zmieniająca
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk przyjęty uchwałą
nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r. (treść Kubatura).
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 118, poz. 2255).
4. Uchwała z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr XXIV/107/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk przy
ul.Wczasowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 6.06.2012 r, poz. 2323).
5. uchwała z dnia 4 grudnia 2012 r. nr XXXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku, w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk – rejon
cmentarza komunalnego przy ul. Beskidzkiej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 3.01.2013 r, poz.
45).
6. uchwała z dnia 30 grudnia 2014 r., nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie parkingu
na Os. Pośrednim przy ul. Wiślańskiej. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15.01.2015 r, poz.
266).
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7. uchwała z dnia 30 grudnia 2014 r., nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przy ulicy Radosnej
i ulicy Spacerowej – Etap I. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15. 01.2015 r, poz. 267).
8. uchwała z dnia 24 listopada 2015 r. nr XVIII/93/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk- Góra
Skrzyczne (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. - poz. 6864).
9. uchwała z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk przy ul.
Beskidzkiej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 maja 2016 r. - poz. 2671).
10. uchwała z dnia 5 maja 2016 r. nr XXV/151/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy
Górskiej, Grzybowej i Góry Beskid (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 17 maja 2016 r. - poz.
2782).
11. uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. nr XXXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk
obejmującego tereny w rejonie Hotelu Meta i ulicy Skośnej oraz dolnego odcinka wyciągu
krzesełkowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 5673).
12. uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. nr XXXIII/185/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk
obejmującego tereny położone w rejonie Pośredniego, Soliska, Czyrnej, Małego Skrzycznego
oraz części zachodniej stoku Skrzycznego. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, z dnia 17 listopada
2016 r. poz. 5674).
13. uchwała z dnia 25 września 2018 r., nr LVI/365/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk
obejmującego tereny w rejonie Parku Zwierzyniec. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 10
października 2018 r. - poz. 6268, obowiązuje po 14 dniach od 25 października 2018 r.)
14. uchwała z dnia 13 listopada 2018 r. nr LVIII/388/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk
obejmującego tereny w rejonie ul. Kampingowej i ul. Granicznej - etap I. (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego w dniu 28 listopada 2018 r. - poz. 7393 - obowiązuje po 14 dniach od 13 grudnia
2018 r.).
15. uchwała z dnia 13 listopada 2018 r. nr LVIII/389/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk obejmującego
swym zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego w dniu 28 listopada 2018 r.-poz. 7394- obowiązuje po 180 dniach tj. od 28 maja
2019 r.)
16. uchwała z dnia 30 listopada 2020 r. Nr XXIV/165/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk obejmującego
swym zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta (część tekstowa ww.
uchwały z 5.04.2006r. w zakresie ustaleń dotyczących określenia wysokości zabudowy/ ilość
kondygnacji). (Dz. Urz. Woj. Śląskiego w dniu 10 grudnia 2020 r. - poz. 8951 – obowiązuje
po 30 dniach tj. od 10 stycznia 2021r.)
Obecnie są opracowywane następujące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- sporządzamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid (nowa
łatwiejsza trasa narciarska po terenie leśnym w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bielsko,
zmieniono uchwałę o przystąpieniu powiększając obszar planu o tereny rolne).
- sporządzamy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny stoków COS-u OPO Szczyrk w rejonie Góry
Skrzyczne (ponownie wysłano do uzgodnień zmieniony projekt, wniosek leśny).

4.5 Gminy program rewitalizacji (art.14 ustawy o rewitalizacji)
Program rewitalizacji ma znaczenie strategiczne - dzięki niemu prace nad przywróceniem funkcji
i odnową najbardziej wymagających obszarów gminy zostaną przeprowadzone w sposób zaplanowany
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i ujednolicony. Dokument zakłada optymalne wykorzystanie charakterystycznych uwarunkowań oraz
wzmocnienie potencjału gminy. Wdrożenie programu jest procesem wieloletnim, który prowadzą
podmioty zainteresowane (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości,
organy władzy publicznej, etc.) we współpracy z lokalną społecznością.
Opracowanie projektu Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk zostało poprzedzone przeprowadzeniem
konsultacji społecznych, które umożliwiły szczegółową diagnozę w szeroko rozumianym obszarze
zagadnień społecznych, jak również gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i
środowiskowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać diagnozy problemów i zagrożeń,
wskazać obszary o najbardziej wymagające, a w konsekwencji wyznaczyć obszar rewitalizacji. To na
nich ostatecznie zdefiniowano katalog działań.
Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Rewitalizacji
w ramach konkursu dotacji „Śląskie programy rewitalizacji-wsparcie dla gmin” prowadzonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Dokument został umieszczony w Wykazie Programów
Rewitalizacji Województwa Śląskiego, co umożliwi pozyskiwanie środków finansowych na realizację
przedsięwzięć rewitalizacyjnych m.in. w ramach funduszy unijnych.
Cele strategiczne przyjęte dla Gminy Szczyrk w ramach Programu Rewitalizacji:
Aktywizacja i integracja mieszkańców obszary rewitalizacji wraz ze zwiększeniem dostępności do usług
publicznych
Poprawa stanu technicznego obiektów kubaturowych oraz liniowych zlokalizowanych na obszarze
rewitalizacji, w tym infrastruktury drogowej.
Wzrost potencjału turystycznego, kulturowego i edukacyjnego obszaru rewitalizacji
Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni kluczowych dla zaspokajania potrzeb interesariuszy
procesu rewitalizacji umożliwiająca zachowanie wysokich standardów dbałości o środowisko naturalne.
W ramach powyższych celów zostały określone konkretne projekty przewidziane do realizacji w ramach
Programu. Na liście znalazło się 21 projektów podstawowych oraz 6 projektów uzupełniających,
dotyczących zarówno inwestycji infrastrukturalnych jaki i różnych dziedzin życia społecznego.
Realizacja w 2020 r.: spośród zaplanowanych 27 zadań zrealizowano następujące projekty, w tym
2 projekty infrastrukturalne:
Nasza droga ponad średnią – projekt odpowiadający na zdiagnozowane problemy edukacyjne związane
m.in. z niesatysfakcjonującymi wynikami w nauce dzieci i młodzieży. Realizacja zakończyła się w
czerwcu 2020 roku.
Program usuwania azbestu z terenu gminy Szczyrk
projekt zakłada realizację działań takich jak oczyszczanie terenów gminnych z odpadów zawierających
azbest oraz edukację mieszkańców w temacie szkodliwości azbestu. Program jest realizowany każdego
roku ze środków własnych gminy.
Dyżur psychologa dla osób o rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie i uzależnień celem
projektu jest udzielenie wsparci osobom dotkniętym ww. problemami i zapewnienie im możliwości
regularnego korzystania z opieki psychologa dyżurującego w budynku przy ul. Beskidzkiej 48.
Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Szczyrku
w ramach projektu przewidziano działania skierowane głównie do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym obejmujące m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu umiejętności społecznych,
szkolenia edukacyjne, kursy i staże zawodowe.
Program usług dziennej opieki środowiskowej - zapewnienie wsparcia w formie usług opiekuńczych
dla ok. 10 mieszkańców Gminy Szczyrk ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i
niesamodzielnych.
Stworzenie ośrodka dziennego pobytu dla seniorów – w roku 2020 przygotowany został ośrodek, który
rozpocznie funkcjonowanie od 2021 roku.
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„Chwila wytchnienia i Odpoczynku” - wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami
niesamodzielnymi, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenia i zajęcia praktyczne oraz
wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, poradnictwo. Sfinansowanie usługi asystenckiej lub
opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcia aktywności ruchowej,
kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej, możliwości wyjazdu na urlop „wytchnieniowy”.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z remontem dróg w Gminie Szczyrk – rozpoczęcie
inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej na ul Stromej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi.
Rozpoczęcie prac projektowych dotyczących budowy centrum przesiadkowego na terenie dawnego
kampingu Skalite. Celem inwestycji jest rozładowanie ruchu samochodów na wjeździe do Szczyrku co
pozwoli ograniczyć korki, oraz zachęcenie turystów do korzystania ze środków komunikacji zbiorowej.
Ocena Programu pod kątem zaprojektowanych w nim celów i osiągniętych dla poszczególnych założeń
wartości wskaźników będzie przedmiotem analizy w 2023 roku, kiedy zakończy się horyzont czasowy
dokumentu.

4.6 Program opieki nad zabytkami .
Obecnie nie posiadamy aktualnego programu, gdyż nie uzyskano pozytywnego
uzgodnienia programu z uwagi na dużą liczbę obiektów przewidzianych do Gminnej
Ewidencji Zabytków na którą nie wyraziła zgody Rada Miejska.
Z uwagi na pandemie COVID-19 nie udało się ponowić procedury opracowania programu
Opieki nad zabytkami miasta Szczyrk i listy Gminnej Ewidencji Zabytków.
Będzie to możliwe dopiero po ustaniu obostrzeń, możliwym konsultowaniu ze
społeczeństwem i Radą Miejską przedmiotowych dokumentów.

4.6.1 Cele strategiczne i szczegółowe zawarte w PGN i ich realizacja:
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk - aktualizacja”
W 2019 r. Gmina Szczyrk opracowała aktualizację dokumentu strategicznego pn. „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku
nr XXXIV/197/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań
zmierzających do osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych gminy tj. redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia
efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych
użytkowników energii – producentów, dostawców i odbiorców. Podstawowym celem wdrażania PGN
jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez wskazanie i realizację działań
zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizację
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej,
zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.
PGN jest ponadto wymaganym załącznikiem w większości programów udzielających wsparcia
finansowego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Dobrze opracowany PGN pozwala
podnieść szanse gminy na pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Cele strategiczne i szczegółowe zawarte w PGN i ich realizacja:
Priorytet I. Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowogazowej do atmosfery.
Poprawa efektywności energetycznej polega na lepszym wykorzystaniu energii końcowej poprzez
zmniejszenie jej zużycia oraz redukcję strat. Optymalizacja zużycia energii daje wymierne rezultaty:
zmniejsza się wykorzystanie nośników energii, w szczególności paliw kopalnych, co z kolei wpływa na
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redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery. Spełnienie wymogów norm jakości
powietrza stoi u postaw ograniczenia emisji.
W ramach realizacji tego złożenia Gmina Szczyrk w 2020 roku prowadziła „Program Ograniczenia
Niskiej Emisji na terenie Gminy Szczyrk – etap IV”, w ramach którego gmina współfinansowała
wymianę 30 indywidualnych źródeł ciepła, w tym 26 kotłów gazowych i 4 kotłów węglowych. Ponadto
Gmina Szczyrk w 2019 roku zainstalowała na terenie miasta 2 stacje monitorujące jakość powietrza,
które wskazują iż występująca tu niska emisja, zwłaszcza komunalna, przyczynia się
do zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, związkami azotowymi i siarkowymi.
Podejmowane działania gminy na rzecz poprawy efektywności energetycznej przyczynią się więc do
polepszenia jakości powietrza na obszarze gminy.
Priorytet II. Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska.
Transport jest odpowiedzialny za zwiększenie poziomu zanieczyszczeń i wprowadzanie gazów
cieplarnianych do atmosfery. Dodatkowo, transport powoduje emisję hałasu do środowiska co jest
szczególnie uciążliwe dla mieszkańców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie głównej sieci
drogowej. Należy zwrócić również uwagę na to, że zanieczyszczenia z transportu samochodowego są
emitowane na niskich wysokościach, w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, co dotyczy zabudowy
indywidualnej, takiej jak występuje na terenie gminy Szczyrk. Duże natężenie ruchu samochodowego,
szczególnie prywatnego oraz w mniejszym stopniu publicznego, powoduje podwyższenie stężeń
szkodliwych substancji w okolicy dróg. Ich redukcja pełni więc kluczową rolę w procesie poprawy stanu
jakościowego powietrza atmosferycznego.
W celu realizacji założeń priorytetu II. Gmina Szczyrk w 2020 r. rozpoczęła realizację zadania
polegającego na budowie centrum przesiadkowego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL
2014-2020. Planowana inwestycja jest zlokalizowana w rejonie Szczyrku-Skalite. Zadanie obejmuje
budowę węzła przesiadkowego wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnego
kampingu Skalite. Powstała infrastruktura pomoże stworzyć warunki do zmniejszenia uciążliwości
związanych z transportem indywidualnym, oraz kontynuowania misji gminy do motywowania
mieszkańców oraz turystów do ograniczenia korzystania z samochodów prywatnych na rzecz
korzystania z transportu publicznego oraz rowerów.
Priorytet III. Zrównoważone zarządzanie gminą i budowa postaw proekologicznych wśród
mieszkańców – zakłada, że gminy powinny być projektowane w sposób minimalizujący ich negatywny
wpływ na środowisko naturalne, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb lokalnej społeczności,
dziedzictwa kulturowego oraz rachunku ekonomicznego. Zarządzanie gminą powinno przebiegać w
sposób wpierający ideę gmin zrównoważonych, tak by wzrastał poziom i jakość życia mieszkańców.
Kluczowym aspektem działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz redukcji strat energii jest
aktywny udział mieszkańców. Zadaniem Gminy Szczyrk w rozumieniu tego założenia jest dawanie
przykładu mieszkańcom – dzięki czemu łatwiej będzie ich przekonać do zmiany postaw i wyboru
urządzeń zmniejszających pobór energii oraz redukujących emisję zanieczyszczeń. W ramach tego
założenia Gmina Szczyrk w 2020 roku podejmowała działania sprzyjające kreowaniu postaw
proekologicznym mieszkańców, m.in. poprzez dofinansowanie wymiany kotłów w budynkach
indywidualnych oraz edukację ekologiczną mieszkańców.

4.6.2 Program Ograniczenia Niskiej Emisji
W roku 2020 został zrealizowany IV etap Programu, w ramach którego zostało zmodernizowanych 30
starych kotłowni. Zamontowano 26 nowe kotły gazowe oraz 4 nowe kotły węglowe 5 klasy.
Program realizowany był w oparciu o Uchwałę Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
30.04.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata
2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2022.
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Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów
spalania paliw stałych, wytwarzanych przez stare domowe kotłownie oraz ograniczenie możliwości
spalania w nich odpadów. Cel ten realizowany jest poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła na nowe
koty gazowe lub kotły węglowe 5 klasy emisyjności, jak również poprzez uświadomienie mieszkańcom
zagrożeń środowiskowych wynikających z prowadzenia nieracjonalnej gospodarki energetycznej w
budynkach, a także wskazanie kierunków prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele
grzewcze.
Program zrealizowany został przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2020 roku:
Lp. Źródła finansowania zadania
Wartość zaangażowanych środków
1.
Środki WFOŚiGW w Katowicach - pożyczka
191 251,35 zł
2.

Inne – środki mieszkańców

251 571,54 zł

Razem:

442 822,89 zł

2. Program ochrony środowiska
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”
został przyjęty przez Radę Miejską w Szczyrku Uchwałą Nr L/328/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez
jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami
najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych .
Realizacja postanowień przyjętego dokumentu powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska
naturalnego oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także
stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawa.
Zrealizowane zadania wynikające z harmonogramu realizacji zadań Programu:
Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest
W roku 2020 z terenu gminy usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 46,2 Mg wyrobów
azbestowych, z 29 nieruchomości.
Łączny koszt wyniósł 23 125,54 zł. Akcja została sfinansowana ze środków budżetu gminy.
W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Szczyrk a spółką AQUA S.A. w Bielsku-Białej
rozpoczęto realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w
Szczyrku”.
Łączny koszt inwestycji wynikający z umowy zawartej z wykonawcą wynosi: 1 829 290,44 zł brutto.
Edukacja:
Zaprojektowanie i wydrukowanie materiałów edukacyjnych o tematyce niskiej emisji: ulotki, naklejki,
zakładki do książek, palny lekcji (koszt: 5000,00 zł – środki własne);
Zaprojektowanie i wydrukowanie broszur informacyjnych o tematyce gospodarowania odpadami
komunalnymi (koszt: 4 900,00 zł – środki własne);

4.6.3 Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Szczyrk
Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2019 r. przyjęto aktualizację
projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Szczyrk.
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Opracowanie zawiera:
 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.
 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego
źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust.
2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
 zakres współpracy z innymi gminami.

4.6.4 Kanalizacja
Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej:
W 2020 roku na terenie Gminy Szczyrk obowiązywała ustalona przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne: AQUA S.A. w Bielsku-Białej taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków zatwierdzona decyzją PGW WP – RZGW Kraków z dnia 27.06.2019 r., znak
KR.RZT.070.1.16.2019.

4.7 Transport publiczny
Szczyrk realizuje zadania z zakresu transportu publicznego poprzez członkostwo w Beskidzkim
Związku Powiatowo-Gminnym z siedzibą w Bielsku Białej. Zmieniona została nazwa przewoźnika
realizującego transport zbiorowy z dotychczasowej PKS S.A. Bielsko-Biała na KOMUNIKACJA
BESKIDZKA.
Transport publiczny funkcjonuje na zasadzie regularnej komunikacji autobusowej zabezpieczając w
pełni potrzeby mieszkańców Szczyrku w dojeździe do placówek oświatowych, medycznych,
kulturalnych, handlowych, instytucji publicznych oraz zakładów pracy zlokalizowanych na terenie
powiatu bielskiego. Komunikowanie się z pozostałą częścią kraju odbywa się transportem łączonym
tj. autobus + kolej lub samolot.
Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID 19 i okresowe funkcjonowanie
szkół zlokalizowanych na terenie Szczyrku transport uczniów do placówek oświatowych odbywał się
jedynie w okresach ich funkcjonowania.
Ograniczenie funkcjonowania bazy noclegowej, gastronomicznej, turystycznej, okresowe ich
zamknięcie znacząco ograniczyło w sezonie zimowym ruch turystyczny co było przyczyną
zawieszenia darmowej komunikacji skibusowej.
Dokonano inwentaryzacji wszystkich przystanków autobusowych.
Rozmieszczono aktualne rozkłady jazdy, schematy połączeń. Zainstalowano tablice z nazwami
przystanków.
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5

Rejestr zamówień publicznych - zamówienia powyżej 30.000 euro

5.1 Przetargi nieograniczone:

Lp

Nazwa przetargu

1

Budowa centrum
przesiadkowego wraz z
infrastrukturą w mieście
Szczyrk – w formule zaprojektuj
i wybuduj

2

Świadczenie usługi
oświetleniowych w zakresie
podstawowym (eksploatacja)

3

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Stromej
w Szczyrku

Liczba
ofert

3

Numer umowy

GKUHiR272.1.2020

Nazwa wybranego
oferenta
Zakład BudowlanoMontażowy
”PROBUD” Sp. z o.o.
ul. Leśnianka 101
34-300 Żywiec
Turon Nowe Technologie
S.A.
Pl. Powstańców Śląskich
20
53-314 Wrocław

1

GKUHiR272.2.2020

2

GKUHiR 272.3.2020
Porozumienie co do
wspólnej realizacji
inwestycji z AQUA S.A.
Gmina ponosi koszty
odtworzenia drogi ul.
Stromej

P.U.H PAWLIMEX Paweł
Wojak
Stara Wieś 646
Limanowa 3

4

Przebudowa drogi gminnej
ul. Kolorowej w miejscowości
Szczyrk na odcinku 85 mb.

1

GKUHiR272.4.2020

SKAL-BRUK Adamczyk
Marek
ul. Różana 25
34-300 Żywiec

5

Zakup energii elektrycznej do
obiektów Zamawiającego
uczestniczących w grupie
zakupowej Powiatu Bielskiego

---

GKUHiR272.6.2020

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów

6

Zakup energii elektrycznej do
obiektów Zamawiającego
uczestniczących w grupie
zakupowej Powiatu Bielskiego

7

Odbiór odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i mieszanych
położonych na terenie gminy
Szczyrk i ich transport do
RIPOK – Zakład Gospodarki
Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
przy ul. Krakowskiej 315d.
IN-HOUSE

---

1

GKUHiR272.7.2020

GKUHiR272.9.2020

Cena ofertowa
brutto

3 327 150,00 zł

312 395,40 zł

691 884,84 zł
udział Gminy w
odtworzeniu drogi
Kwota całkowita
inwestycji
1 829 290,44 zł
279 999,87 zł

280,90 zł/MWh
(obiekty komunalne)

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów

280,90 zł/MWh
(oświetlenie uliczne)

Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
43-370 Szczyrk

441,45 zł/Mg
564 093,64 zł brutto
(wartość
szacunkowa )
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6

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

6.1 Miasta partnerskie
Almese (Włochy), Jaszkiser (Węgry), Zetel (Niemcy), Mikołajki , Łeba, Uniejów.
Podstawowymi formami współpracy z miastami partnerskimi są: wymiana doświadczeń na poziomie
władz miasta, organizowanie wspólnych inicjatyw na poziomie społecznym, pełniejsze wykorzystanie
walorów turystycznych i zasobów naturalnych oraz wspieranie rozwoju usług turystycznych, rozwój
bezpośredniej współpracy pomiędzy instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, organizacja wspólnych
przedsięwzięć kulturalnych, przeglądów, festiwali, konkursów, organizacja wystaw prac twórców
amatorów i profesjonalistów, wymiana zespołów ludowych, kapel, orkiestr dętych,, promocja folkloru,
sztuki ludowej, organizacja wyjazdów, wycieczek celem bliższego poznania przez mieszkańców
kultury, tradycji przodków, zwyczajów obrzędowych oraz dorobku materialnego, wymiana młodzieży
szkolnej, inicjowanie współpracy klubów sportowych.
W 2020 roku z uwagi na epidemię COVID-19 współpraca była bardzo ograniczona
W listopadzie gościliśmy delegacje ZETTEL.
Miasta partnerskie Szczyrk – Uniejów – Łeba – Mikołajki biorą udział we wspólnym projekcie „Morze,
Góry i Mazury”.

6.2 Inne formy współdziałania
Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” - w 2014 r. gmina Szczyrk została członkiem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Cieszyńska Kraina. LGD zrzesza zainteresowanych mieszkańców,
podmioty, instytucje społeczne oraz gospodarcze zainteresowane działaniem na rzecz rozwoju
„Cieszyńskiej Krainy”. Członkostwo w LGD zwiększa możliwości sięgania po środki zewnętrzne przez
mieszkańców śląska cieszyńskiego LGD „Cieszyńska Kraina”.
RIT SPd – od 15 marca 2015 r. gmina Szczyrk jest członkiem porozumienia o współpracy w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego (RIT SPd) Województwa Śląskiego
w ramach RPO WSL 2014-2020. Rolę Lidera pełni Miasto Bielsko-Biała. Porozumienia określa zasady
współpracy stron porozumienia w zakresie programowania, wdrażania, koordynowania, finasowania,
monitorowania i rozliczania RIT SPd w ramach RPO WSL 2014-2020.
AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu
terytorialnego z całego subregionu (41 gmin) w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych latach 2021-2027.
Powołane w subregionie południowym województwa śląskiego stowarzyszenie oprócz kontynuacji
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych ma za zadanie realizować szereg innych zadań związanych z
finansowaniem wspólnych przedsięwzięć samorządów, z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
Przede wszystkim jednak stowarzyszenie ma reprezentować interesy subregionu oraz poszczególnych
gmin i powiatów – członków stowarzyszenia, w stosunku do organów administracji rządowej
i samorządu województwa, a także innych podmiotów publicznych, gospodarczych i społecznych.
Zadaniem stowarzyszenia jest także wspieranie samorządności lokalnej i rozwijanie współpracy,
wymiany informacji z innymi samorządami lokalnymi, samorządem wojewódzkim oraz
parlamentarzystami. Szczegółowy zakres zadań wskazany został w projekcie statutu Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.
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7

Część analityczna – efekty działań prowadzonych w 2020

7.1 Bezpieczeństwo
Burmistrz Miasta zobowiązany jest do prowadzenia działań w kierunku przygotowania Gminy na
wypadek zagrożeń. Działania te prowadzone a w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkaniom
w czasie pokoju jak i w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.
Podstawowymi działaniami na wypadek zagrożeń w czasie pokoju są:
 wyposażenie ,utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży
Pożarnej,
 wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego
 organizacja systemów informowania, ostrzegania i alarmowania ludności (syrena, strona
internetowa, tablice ogłoszeń)
 opracowanie planu zarządzania kryzysowego oraz planu ochrony przed powodzią
 powołanie Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego
 monitorowanie zagrożeń, wymiana informacji z centrami zarzadzania kryzysowego starosty,
wojewody oraz gmin ościennych.
Podstawowymi zadaniami na wypadek zagrożeń czasu wojny są:
 opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 organizacja systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
 opracowanie planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych
 tworzenie formacji obrony cywilnej
 opracowanie dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania urządzeń
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
 opracowanie planu ewakuacji (przyjęcia ludności).
Ochotnicza Straż Pożarna Szczyrk liczy 31 członków grupy operacyjnej oraz 17 druhów Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej.
Wydatki z budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową w 2020 roku wynosiły 142 453,62 zł.
Na terenie Miasta Szczyrk odnotowano 88 zdarzeń do których wyjeżdżała jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej (16-pożary, 52-miejscowe zagrożenia, 19-alarmy fałszywe, 1 ćwiczenia).
Pomocy finansowej udzielono również Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem
na zakup na zakup Quada w kwocie 25.000 zł oraz 2 397,00 zł ubezpieczenie AC samochód Ford Rnger
dla Komisariatu Policji w Szczyrku.

7.2 Obsługa urzędu
Zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia na dzień 28 czerwca 2020 roku
wyborów Prezydenta RP przygotowano i przeprowadzono dwie tury wyborów.
Zorganizowano etap gminny III Powiatowego konkursu „Lepiej zapobiegać niż leczyć” dla uczniów
klas V-VIII.
Do tutejszego urzędu w 2020 roku wpłynęło:
 61 wniosków o udostepnienie informacji publicznej
 4 petycje
 2 wnioski o patronat
 12 255 listy zwykłe i polecone
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7 wniosków komisji Rady Miejskiej w Szczyrku
wydano 304 dowodów osobistych

Obsługa prawna urzędu
Obsługa prawna w Urzędzie Miejskim składa się z adwokata i radcy prawnego. W ramach
wykonywanych zdań w roku 2020 wydawano opinie w zakresie zgodności z obowiązującymi
przepisami projektów umów i porozumień zawartych z kontrahentami zewnętrznymi, udzielano porad
i konsultacji prawnych, , opiniowano projekty uchwał Rady Miejskiej w Szczyrku, prowadzono obsługę
prawną Sesji Rady Miejskiej w Szczyrku, opracowywano inne dokumenty na zlecenie Burmistrza, a
także reprezentowano Burmistrza przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, a mianowicie przed:
 Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach [sprawa dotycząca opłaty miejscowej]
 Sądem Okręgowym w Bielsku – Białej [sprawa o ustanowienie drogi koniecznej]
 Sądem Rejonowym w Bielsku – Białej [sprawy o nabycie własności nieruchomości przez
zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, eksmisję, wyjawienie majątku, zawezwanie do
próby ugodowej – łącznie 12 spraw]

7.3 Inne
7.3.1 W zakresie funduszy UE i dotacji:
W 2020 r. Gmina Szczyrk stworzyła dwie Otwarte Strefy Aktywności (OSA) dzięki wsparciu ze
środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym): „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej
w Szczyrku” - wariant rozszerzony tj. siłownia zewnętrzna wraz ze sprawnościowym placem zabaw.
oraz „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku" - wariant podstawowy tj.
siłownia zewnętrzna.
Łączna wartość zadań wyniosła 144 879,30 zł
Kwota dofinansowania – 66 987,55 zł.
„Przebudowa drogi gminnej – ul. Poziomkowej w miejscowości Szczyrk” w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2020 roku.
Łączna wartość zadania wyniosła 302 977,00 zł
Kwota dofinansowania – 120 210,50 zł.
„Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolorowej w Szczyrku na odcinku 85 mb – zadanie finansowane
w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wartość zadań wyniosła 279 999,87 zł.
Rozpoczęła się realizacja zadań:
- „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w Mieście Szczyrk”.
- „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miejskim w Szczyrku”.
Złożono wnioski o dofinansowanie zadań:
- „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj!” - zadania polegającego na budowie wiaty rekreacyjnej
i zagospodarowaniu terenu wokół niej na terenie parkingu Solisko w Szczyrku”.
- „Remont pomnika upamiętniającego miejsce zamordowania w Szczyrku w 1943 roku więźniów KL
Auschwitz w Oświęcimiu”.
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7.3.2 W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczyrk za rok 2020
w załączeniu

7.4 Oświata
7.4.1 Stan organizacji i baza lokalowa placówek oświatowych:
W 2020 r. Gmina Szczyrk była organem prowadzącym dla trzech placówek oświatowych:
1. Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku
2. Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku
3. Przedszkola Publicznego w Szczyrku
7.4.1.1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZCZYRKU
BAZA PLACÓWKI
Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku, przy ul. Szkolna 9 położony jest na działce o całkowitej
powierzchni gruntowej 10.220 m2 w tym: powierzchnia terenów zielonych – 7.428 m2 , powierzchnia placów
zabaw – 385 m2 , powierzchnia parkingu – 850 m2, , pozostałe tereny- 1 557 m2. Teren wokół szkoły zawiera
boisko, bieżnie, plac zabaw, plac apelowy/taras, parking
POMIESZCZENIA
Szkoła posiada pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych (biblioteka,
świetlica), zajęć sportowych (sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej) oraz pracownie
przedmiotowe, pomieszczenia higieny szkolnej, stołówki, szatni, pomieszczenia administracyjne: gabinet
Dyrektora wraz z sekretariatem, gabinet Zastępcy Dyrektora, księgowość, gabinet pedagoga szkolnego,
pokój nauczycielski, pokój trenerów (W-F), pomieszczenia sprzątających, konserwatora, a także
pomieszczenia pozostałe: kotłownia, boksy do przechowywania sprzętu narciarskiego, magazyn sprzętu
narciarskiego UKS 1
NAUCZYCIELE - struktura zatrudnionych nauczycieli:
W Szkole Podstawowej nr 1 w Szczyrku wg SIO stanu na dzień 30.09.2020 r. zatrudnionych było
28 nauczycieli w tym 25 nauczycieli na pełny etat, 3 nauczycieli na części etatu, w tym 20 nauczycieli
dyplomowanych, 3 mianowanych, 4 kontraktowych, 1 stażystów.
LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW
Wg SIO stanu na dzień 30.09.2020 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczyrku wyniosła 189
uczniów i 11 oddziałów.
7.4.1.2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SZCZYRKU
BAZA PLACÓWKI
Budynek szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku usytuowany jest przy głównej ulicy w Szczyrku –
Myśliwskiej 154, na działce o całkowitej powierzchni gruntowej 0,1744 ha, w tym: powierzchnia placu
apelowego – 644 m2 , powierzchnia placu zabaw -225 m2. Teren wokół szkoły zawiera: plac zabaw, plac
apelowy. Boisko szkolne znajduje się około 150 m od szkoły.
POMIESZCZENIA
Szkoła posiada pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych (biblioteka,
świetlica), zajęć sportowych (sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej) oraz pracownie
przedmiotowe, pomieszczenia higieny szkolnej, stołówki, szatni i administracji, gabinet Dyrektora wraz
z sekretariatem, gabinet pedagoga szkolnego, pokój nauczycielski, pomieszczenia sprzątających,
konserwatora, a także pomieszczenia pozostałe (kotłownia).
NAUCZYCIELE - struktura zatrudnionych nauczycieli:
W Szkole Podstawowej nr 2 w Szczyrku wg SIO stanu na dzień 30.09.2020 r. zatrudnionych było
29 nauczycieli w tym 20 nauczycieli na pełny etat, 9 nauczycieli na części etatu, w tym 24 nauczycieli
dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych, 2 stażysta.
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LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW
Wg SIO stanu na dzień 30.09.2020 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczyrku wyniosła 163
uczniów i 10 oddziałów.
7.4.1.3 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZYRKU
W 2020 r. funkcjonowało jedno 7 - oddziałowe Przedszkole Publiczne w Szczyrku zlokalizowane w budynku
przy ul. Górskiej 104, w tym dwa oddziały zlokalizowane w budynkach szkół SP nr 1 i SP nr 2 w Szczyrku.
BAZA PLACÓWKI
Przedszkole znajduje się w samodzielnym budynku, przeznaczonym wyłącznie na jego potrzeby. Posiada
ogród przedszkolny, boisko ze sztuczną nawierzchnią, własną kuchnię i magazyn.
NAUCZYCIELE - struktura zatrudnionych nauczycieli:
W Przedszkolu Publicznym w Szczyrku wg SIO stanu na dzień 30.09.2020 r. zatrudnionych było
23 nauczycieli w tym 15 nauczycieli na pełny etat, 8 nauczycieli na części etatu, w tym 14 nauczycieli
dyplomowanych, 2 mianowanych, 5 kontraktowych, 2 stażystów.
LICZBA DZIECI I ODDZIAŁÓW
Wg SIO stanu na dzień 30.09.2020 r. liczba dzieci w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku wyniosła 154
dzieci i 7 oddziałów.

7.4.2 Dotacje celowe oraz pozyskane dodatkowe środki finansowe na zadania w zakresie
oświaty
Lp.

Nazwa zadania

1.

dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego
Dotacja celowa na dofinasowanie świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90c i art.90e ustawy o
systemie oświaty
sfinansowanie zakupu 31 laptopów dla uczniów w ramach programu w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą
realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
sfinansowanie zakupu 22 laptopów dla uczniów w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą
realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła + wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
RAZEM:

2.
3.

4.

5.

kwota
39.322,80
179.323
20.687

59.870,25

44.956,5

344.159,55
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7.4.3 Wykonanie budżetu oświaty
Wysokość subwencji oświatowej a wykonanie budżetów szkół
Lp.

nazwa

wykonanie
budżetów szkół

w tym kwota
subwencji
oświatowej

% subwencji
oświatowej

1

Szkoły
podstawowe

6.348.026,84

2.794.017

44

środki własne
%
Gminy Szczyrk środków
(szkoły)
własnych
3.554.009,84

56

7.4.4 Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku 2020
na podstawie ustawy Prawo Oświatowe art. 39. ust 4. pkt 1 i 2
Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych busem Urzędu Miejskiego
do 2 placówek w Bielsku-Białej, 1 placówki w Łodygowicach, 1 placówki w Żywcu, 1 placówki w Kalnej.
I półrocze 2020 – 8

II półrocze 2020 – 8

na podstawie ustawy Prawo Oświatowe art. 39. ust 4. pkt 1, 2 i 3, art.32 ust. 6 , art. 39a.
Liczba dzieci dowożonych przez opiekunów (umowa zawarta z Burmistrzem)
do 3 placówek w Bielsku-Białej, 1 placówki w Żywcu.
I półrocze 2020 – 6

II półrocze 2020 – 5

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU MIASTA SZCZYRK W ROKU 2020
realizowany przez Komunikację Beskidzką na podstawie ustawy Prawo Oświatowe art. art. 39 ust 3.
Liczba dzieci
I półrocze 2020 – 100

II półrocze 2020 – 101

7.5 W zakresie kultury fizycznej i sportu
Dokonano corocznego przeglądu szklaków turystycznych.
Na bieżąco utrzymywany jest porządek ma szlakach oraz w obiektach małej infrastruktury
Turystycznej tj. wiatach, miejscach odpoczynku.
W miejscach o największej kumulacji ruchu zainstalowano siatkowe kosze na odpady plastikowe po
napojach. Na początku szlaków oraz w miejscach rekreacyjnych zainstalowano mapki szlaków i atrakcji
turystycznych Szczyrku.
Kontynuowano prace związane z połączeniem Bielska Białej ze Szczyrkiem trasami rowerowymi typu
enduro trial.
Przystąpiono do prac nad projektem „Cyfrowej Mapy Aktywności Fizycznej” obejmującej teren naszej
miejscowości.
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Urząd Miejski w Szczyrku

7.6 Współpraca Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2020 r.
7.6.1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 r.
lp. numer
wniosku

realizator

STOWARZYSZENIE SPORTOWOREKREACYJNE, LUDOWE
1/I/2020 ZESPOŁY SPORTOWE "SOKÓŁ"
43-370 SZCZYRK, UL.
WYPOCZYNKOWA 9B
STOWARZYSZENIE SPORTOWOREKREACYJNE, LUDOWE
2/I/2020 ZESPOŁY SPORTOWE "SOKÓŁ"
43-370 SZCZYRK, UL.
WYPOCZYNKOWA 9B
STOWARZYSZENIE SPORTOWOREKREACYJNE, LUDOWE
3/I/2020 ZESPOŁY SPORTOWE "SOKÓŁ"
43-370 SZCZYRK, UL.
WYPOCZYNKOWA 9B

nazwa zadania

MIĘDZYNARODOWY
MEMORIAŁ
OLIMPIJCZYKÓW W
SKOKACH NA IGIELICIE
MIĘDZYNARODOWE
ZAWODY Z OKAZJI DNIA
DZIECKA W SKOKACH NA
IGIELICIE-MEMORIAŁ
TADEUSZA PAWLUSIAKA
SZKOLENIE DZIECI I
MŁODZIEŻY
UZDOLNIONEJ SPORTOWO
W NARCIARSTWIE
KLASYCZNYM

termin
realizacji
zadania

Koszt całego
kwota dotacji
zadania
(zg.zumową)

1.07.202031.08.2020

8 740 zł

3 450 zł

21.08.202023.10.2020

8 710 zł

2 900 zł

01.02.202030.11.2020

8 480 zł

5 500 zł

18 000 zł

SZCZYRKOWSKI ZWIĄZEK
4/I/2020 STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH,
43-370 SZCZYRK, UL. SZKOLNA 9

SZKOLENIE DZIECI I
MŁODZIEŻY W ZAKRESIE
PIŁKI SIATKOWEJ, JAZDY
NA NARTACH, PŁYWANIA

01.02.202022 600 zł
30.11.2020

STOWARZYSZENIE TEAM MB
5/I/2020 SZCZYRK 43-370 SZCZYRK,
UL.RADOSNA 5

SZKOLENIE DZIECI I
MŁODZIEŻY W
NARCIARSTWIE
ALPEJSKIM

01.02.202012 300 zł
30.11.2020
Razem:

60 830 zł

numer zawartej umowy
SOKSiT.526. .2020

data zawartej
umowy

SOKSiT.526.1.2020 31.01.2020

SOKSiT.526.2.2020 31.01.2020

SOKSiT.526.3.2020 31.01.2020

SOKSiT.526.4.2020 31.01.2020

5 000 zł SOKSiT.526.5.2020 31.01.2020

34 850 zł
28

7.6.2 Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Szczyrk w zakresie krajoznawstwa i turystyki w 2020 r.
lp.
numer
wniosku

realizator

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNOKRAJOZNAWCZE,
ODDZIAŁ PTTK
1/II/2020
PODBESKIDZIE W
BIELSKU-BIAŁEJ, 43-300
BIELSKO-BIAŁA, UL.
WZGÓRZE 9
GRUPA REGIONALNA
GÓRSKIEGO
OCHOTNICZEGO
2/II/2020 POGOTOWANIA
RATUNKOWEGO GRUPA
BESKIDZKA, 43-370
SZCZYRK, UL. DEBOWA 2
TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW SZCZYRKU,
3/II/2020
43-370 SZCZYRK, UL.
BESKIDZKA 4

nazwa zadania

termin
realizacji
zadania

Koszt całego
zadania
(zgodnie z
umową)

kwota
dotacji

WYTYCZANIE,
ZNAKOWANIE I
4.05.2020UTRZYMYWANIE
31.08.2020
GÓRSKICH SZLAKÓW
TURYSTYCZNYCH

8 580 zł

5 100 zł

ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
01.02.2020OSOBOM
30.11.2020
PRZEBYWAJĄCYM W
GÓRACH

18 900 zł

15 000 zł

KONKURS "SZCZYRK
04.05.2020LATEM WITA
30.09.2020
KWIATEM"

1 649 zł

3 000 zł

29 129 zł

23 100 zł

Razem:

numer zawartej
umowy
SOKSiT.526.
.2020

data
zawartej
umowy

SOKSiT.526.6.2020 31.01.2020

SOKSiT.526.7.2020 31.01.2020

SOKSiT.526.8.2020 31.01.2020

29

7.6.3 Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Szczyrk w zakresie ochrony i promocji zdrowia
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r.
lp.
numer
wniosku

realizator

nazwa zadania

termin
realizacji
zadania

Kwota
całkowita
zadania
(zgodnie z
umową)

Kwota
dotacji

numer
zawartej
umowy
GKAL.526.
.2020

36 800,00
zł

29 000 zł

GKAL.526.
31.01.2020r.
1.2020

data
zawartej
umowy

I/2/2020

Szczyrkowski Związek
Stowarzyszeń Sportowych, 43370 Szczyrk, ul. Szkolna 9.

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo –
rekreacyjnych propagujących zdrowe spędzanie
01.02.2020czasu wolnego wraz z realizacja programu
30.11.2020
profilaktyczno- wychowawczego ( pływanie, jazda
na nartach, siatkówka).

I/1/2020

Stowarzyszenie SportowoRekreacyjne Ludowe Zespoły
Sportowe "SOKÓŁ", 43-370
Szczyrk, ul. Wypoczynkowa 9b

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo –
rekreacyjnych propagujących zdrowe spędzanie
czasu wolnego wraz z realizacja programu
profilaktyczno- wychowawczego ( narty).

01.02.202030.11.2020

7 160,00 zł

5 000 zł

GKAL.526.
31.01.2020r.
2.2020

Uczniowski Klub Sportowy
COS "OLIMP" ul. Szkolna 9,
43-370 Szczyrk

Organizacja letniego wypoczynku połączonego z
profilaktyką i psychoedukacją ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych patologią”. –
Obóz profilaktyczno sportowy na dochodzenie w
Szczyrku

01.08.202031.08.2020

24 800,00
zł

12 000 zł

GKAL.526.
27.07.2020r.
3.2020

Parafia Rzymskokatolicka
IV/2/202
p.w.św.Jakuba Ap. ul.Lipowa
0
4B

Organizacja imprezy bezalkoholowej promującej
trzeźwość - ,,Jakubowe Święto”

20.06.202031.08.2020

30 000 zł

24 000 zł

GKAL.526.
19.06.2020r.
3.2020

98 670,00 zł

70 000 zł

III/1/202
0

Razem:
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8

Urząd Miejski w Szczyrku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Szczyrku

Lp.

Numer uchwały

W sprawie

1

Uchwała Nr
XXV/196/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie o zmianie Uchwały Nr XLVI/300/2017 Rady Miejskiej w
Szczyrku z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr
XXV/195/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/194/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/193/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/192/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/191/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/190/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/189/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/188/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/187/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.

Realizacja

w trakcie
realizacji

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora i
połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczyrku

zrealizowano

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki
organizacyjnej Gminy Szczyrk, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczyrku

zrealizowano

w sprawie ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na I półrocze 2021
roku).

zrealizowano

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie
Hali Jaworzyna, oznaczonej jako działka 5047/5

zrealizowano

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
części nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej,
oznaczonej jako działka 2576/6 w części obejmującej 27m2

zrealizowano

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Myśliwskiej, oznaczonej
jako działka 3610 w części obejmującej lokal użytkowy o pow. 223m2

zrealizowano

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul.
Turystycznej oznaczonej jako działka 2703

zrealizowano

w sprawie obciążenia nieruchomości Gminy Szczyrk ograniczonym
prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu na działce 4007/2 i
4461/9

zrealizowano

w sprawie Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Szczyrk na rok 2021

w trakcie
realizacji

11

Uchwała Nr
XXV/186/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę XXXII/153/2012 Rady Miejskiej w
Szczyrku z dnia 30 października 2012r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych Gminy Szczyrk i jej jednostek podległych,
mających charakter cywilnoprawny

zrealizowano

12

Uchwała Nr
XXV/185/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z
dnia 24.09.2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami

zrealizowano

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31

Lp.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Numer uchwały
Uchwała Nr
XXV/184/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/183/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/182/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/181/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/180/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXV/179/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXIV/178/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 listopada 2020 r.
Uchwała Nr
XXIV/177/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 listopada 2020 r.

W sprawie

Realizacja

zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 19
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szczyrk na lata 2019-2022

zrealizowano

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk
na lata 2021-2025

zrealizowano

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/169/2020 Rady Miejskiej w
Szczyrku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek w
podatku od nieruchomości na 2021 rok.

zrealizowano

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020

zrealizowano

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2024

zrealizowano

w sprawie Uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk"

zrealizowano

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne

zrealizowano

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku
Uchwała Nr
z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
XXIV/176/2020 Rady świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
Miejskiej w Szczyrku z właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian
dnia 30 listopada 2020 r. za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczyrk
Uchwała Nr
XXIV/175/2020 Rady w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej w Szczyrku z Szczyrk
dnia 30 listopada 2020 r.
Uchwała Nr
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
XXIV/174/2020 Rady nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 48,
Miejskiej w Szczyrku z oznaczonej jako działka 1872 w części obejmującej lokal użytkowy o
dnia 30 listopada 2020 r. pow. 20m2
Uchwała Nr
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Szczyrk z
XXIV/173/2020 Rady organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3
Miejskiej w Szczyrku z ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
dnia 30 listopada 2020 r. publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
Uchwała Nr
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości,
XXIV/172/2020 Rady zasad poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego
Miejskiej w Szczyrku z wynagrodzenia
dnia 30 listopada 2020 r.
Uchwała Nr
XXIV/171/2020 Rady

w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

w trakcie
realizacji
n

a podstawie tarczy
antykryzysowej opłata w
2021 r. nie jest pobierana.
Gmina uzyskała
rekompensatę na
poziomie z 2019

zrealizowano

32

Lp.

Numer uchwały

W sprawie

Realizacja

Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 listopada 2020 r.
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Uchwała Nr
XXIV/170/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 listopada 2020 r.
Uchwała Nr
XXIV/169/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 listopada 2020 r.
Uchwała Nr
XXIV/168/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 listopada 2020 r.
Uchwała Nr
XXIV/167/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 listopada 2020 r.
Uchwała Nr
XXIV/166/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 listopada 2020 r.
Uchwała Nr
XXIV/165/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 30 listopada 2020 r.
Uchwała Nr
XXIII/164/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 29 września 2020 r.
Uchwała Nr
XXIII/163/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 29 września 2020 r.
Uchwała Nr
XXIII/162/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 29 września 2020 r.
Uchwała Nr
XXII/161/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 8 września 2020 r.
Uchwała Nr
XXII/160/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 8 września 2020 r.
Uchwała Nr
XXI/159/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 31 sierpnia 2020 r.
Uchwała Nr
XXI/158/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2021 rok

zrealizowano

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na
2021 rok

zrealizowano

obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym

zrealizowano

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2024

zrealizowano

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji w Katowicach

zrealizowano

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczyrk obejmującego swym zasięgiem tereny
położone w granicach administracyjnych miasta

w trakcie
realizacji

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zrealizowano

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020r.

zrealizowano

w sprawie Zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2024

zrealizowano

w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym

w trakcie
realizacji

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego

w trakcie
realizacji

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której
mowa w art.10ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
w sprawie udzielenia przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej dla
Powiatu Bielskiego, na realizację zadania p.n.: ”Remont drogi
powiatowej 4404S” – na odcinku ulicy Granicznej w Szczyrku.

zrealizowano

w trakcie
realizacji

33

Lp.

Numer uchwały

W sprawie

Realizacja

40

Uchwała Nr
XXI/157/2020 Rady
w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020r.
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 31 sierpnia 2020 r.

zrealizowano

41

Uchwała Nr
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku
XXI/156/2020 Rady
z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Miejskiej w Szczyrku z
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2023.
dnia 31 sierpnia 2020 r.

zrealizowano

42

Uchwała Nr
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
XX/155/2020 Rady
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej
Miejskiej w Szczyrku z
składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
dnia 12 sierpnia 2020 r.

zrealizowano

43

Uchwała Nr
XX/154/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 12 sierpnia 2020 r.

zrealizowano

44

45

46

47

48

49

50

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/126/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku
Uchwała Nr
z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
XX/153/2020 Rady
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
Miejskiej w Szczyrku z zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
dnia 12 sierpnia 2020 r. kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku
Uchwała Nr
z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
XX/152/2020 Rady
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
Miejskiej w Szczyrku z właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian
dnia 12 sierpnia 2020 r. za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczyrk.
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z
dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałą Nr
Uchwała Nr
XII/86/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019r.,
XX/151/2020 Rady
uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia
Miejskiej w Szczyrku z
2019 roku, uchwałą Nr XIV/111/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
dnia 12 sierpnia 2020 r.
28 stycznia 2020r, uchwałą Nr XVI/118/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 15 kwietnia 2020, uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej w
Szczyrku z dnia 23 czerwca 2020 roku
Uchwała Nr
XX/150/2020 Rady
w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020r
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 12 sierpnia 2020 r.
Uchwała Nr
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku
XX/149/2020 Rady
z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Miejskiej w Szczyrku z
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2023
dnia 12 sierpnia 2020 r.
Uchwała Nr
w sprawie przyjęcia przez Gminę Szczyrk powierzonego przez Powiat
XIX/148/2020 Rady
Bielski zarządzania drogami powiatowymi w zakresie opracowania
Miejskiej w Szczyrku z dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy
dnia 7 lipca 2020 r.
Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika
Uchwała Nr
XIX/147/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
dnia 7 lipca 2020 r.

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

w trakcie
realizacji

zrealizowano
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Numer uchwały
Uchwała Nr
XVIII/146/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVIII/145/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVIII/144/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVIII/143/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVIII/142/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVIII/141/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVIII/140/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVIII/139/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVIII/138/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVIII/137/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.

W sprawie

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

zrealizowano

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej
składania za pomocą komunikacji elektronicznej.

zrealizowano

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta
Szczyrk

w realizacji

w sprawie ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na II półrocze 2020
roku)

zrealizowano

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Szczyrk

uchylona

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze
darowizny na rzecz Gminy Szczyrk

w trakcie
realizacji

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczyrk
w roku szkolnym 2020/2021

zrealizowano

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z
dnia 24.09.2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.

zrealizowano

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020r.

zrealizowano

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2023

zrealizowano

Uchwała Nr
XVIII/136/2020 Rady
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVIII/135/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVIII/134/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 23 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr
XVII/133/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 28 maja 2020 r.

Realizacja

zrealizowano

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2019

zrealizowano

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk wotum zaufania

zrealizowano

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej likwidacji
dyspozytorni medycznej funkcjonującej w strukturach Bielskiego
Pogotowia Ratunkowego w Bielsku – Białej

zrealizowano
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Numer uchwały

W sprawie

Realizacja

Uchwała Nr
XVII/132/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 28 maja 2020 r.
Uchwała Nr
XVII/131/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 28 maja 2020 r.
Uchwała Nr
XVII/130/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 28 maja 2020 r.
Uchwała Nr
XVII/129/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 28 maja 2020 r.
Uchwała Nr
XVII/128/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 28 maja 2020 r.
Uchwała Nr
XVI/127/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 15 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr
XVI/126/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 15 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr
XVI/125/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej.

zrealizowano

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu quad na potrzeby
Komisariatu Policji w Szczyrku.

zrealizowano

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

zrealizowano

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020r.

zrealizowano

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2023

zrealizowano

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości

zrealizowano

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

zrealizowano

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

zrealizowano

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
Uchwała Nr
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
XVI/124/2020 Rady
nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za
Miejskiej w Szczyrku z
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
dnia 15 kwietnia 2020 r.
odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczyrk.
Uchwała Nr
XVI/123/2020 Rady
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miejskiej w Szczyrku z gminy Szczyrk
dnia 15 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr
XVI/122/2020 Rady
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym
Miejskiej w Szczyrku z nieruchomości położonej
dnia 15 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
XVI/121/2020 Rady
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczyrk na 2020
Miejskiej w Szczyrku z
rok
dnia 15 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla
XVI/120/2020 Rady
Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka
Miejskiej w Szczyrku z
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
dnia 15 kwietnia 2020 r.

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
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78

79

80

81

82

83

84

85

86

Numer uchwały

W sprawie

Uchwała Nr
w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu
XVI/119/2020 Rady
przez Gminę Szczyrk dotyczącą refundacji wypłaconych w 2019 roku
Miejskiej w Szczyrku z
odszkodowań
dnia 15 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr
XVI/118/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 15 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr
XVI/117/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 15 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr
XVI/116/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 15 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr
XV/115/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 25 lutego 2020 r.
Uchwała Nr
XIV/114/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 28 stycznia 2020 r.
Uchwała Nr
XIV/113/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 28 stycznia 2020 r.
Uchwała Nr
XIV/112/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 28 stycznia 2020 r.
Uchwała Nr
XIV/111/2020 Rady
Miejskiej w Szczyrku z
dnia 28 stycznia 2020 r.

Realizacja

zrealizowano

w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu
przez Gminę Szczyrk dotyczącą refundacji wypłaconych w 2019 roku
odszkodowań

zrealizowano

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020r.

zrealizowano

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2023

zrealizowano

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta
Szczyrk.

uchylona

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry
Beskid

w trakcie
realizacji

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

w trakcie
realizacji

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa

zrealizowano

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73 /2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z
dnia 24.09.2019 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałą Nr
XII/86/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.,
uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia
2019 r.

zrealizowano
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