OCENA REALIZACJI
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Gminy Raba Wyżna za lata 2012-2013

UCHWAŁA NR XXII/ 212 /2008
RADY GMINY w RABIE WYŻNEJ
z dnia 05 sierpnia 2008 roku
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Raba Wyżna na lata 2008 - 2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U.Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) Rada Gminy Raba Wyżna u c h w a l a co następuje:
§1
Przyjmuje się Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Raba Wyżna na lata 2008 – 2015, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raba Wyżna .
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna

MISJA GMINY RABA WYŻNA
Gmina Raba Wyżna – przyjazna turystom,
przedsiębiorcom i mieszkańcom

Misja Gminy jest wynikiem wspólnej dyskusji uczestników warsztatów
strategicznych i Radnych Gminy Raba Wyżna. Jest wyrazem dążenia do
poprawy jakości życia mieszkańców i wykorzystania położenia
geograficznego i naturalnych walorów krajobrazowych do rozwoju Gminy.
Zauważa się bowiem, że dobre usytuowanie, szczególnie przy trasie
szybkiego ruchu na trasie Kraków – Zakopane (Chyżne), bliskość metropolii
i granicy ze Słowacją mogą sprzyjać lokowaniu się tutaj biznesu. Zasoby
przyrodnicze i bliskość uzdrowiska Rabka Zdrój mogą sprzyjać w rozwoju
usług turystycznych zarówno w lecie, jak i w zimie.

Obszary strategiczne 2012-2013






INFRASTRUKTURA
GOSPODARKA I TURYSTYKA
ŚRODOWISKO
EDUKACJA, KULTURA I SPORT
BEZPIECZEŃSTWO

OBSZAR: Infrastruktura
CEL STRATEGICZNY:

CELE POŚREDNIE

1. Rozwinięta infrastruktura na terenie Gminy

1.1. Poprawa nawierzchni, budowa nowych dróg,
chodników, parkingów oraz regulacja stanu
prawnego dróg
1.2. Budowa sieci wodociągowej

1.3. Budowa sieci kanalizacyjnej
1.4. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
1.5. Wdrażanie programu gospodarki odpadami
1.6. Podejmowanie działań zapewniających
dostęp do sieci teletechnicznych i usługi
elektroniczne (telefony, Internet, e-usługi)
2. Utrzymanie ładu

2.1 Odnowa centrów wsi

przestrzennego i estetyki
zabudowy w Gminie

2.2 Estetyzacja osiedli, oznakowanie

Budowa i modernizacja dróg

Budowa i modernizacja dróg

Budowa i modernizacja dróg

Budowa i modernizacja dróg

„Arendarczykówka”, Raba Wyżna 2013r.
130m, 30tys.zł

„Bochorzówka”, Raba Wyżna 2013r.
300m, 67 tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„Kumurówka” Raba Wyżna 2013r.
250m, 84 tys.zł
.

„Plebańskie” Raba Wyżna 2013r.
80m, 20 tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„OD skrzyżowania PKP” Rokiciny
Podhalańskie 2013r.
420m, 203 tys. zł, dofinansowanie 100%

„Wojdyłówka” Rokiciny Podhalańskie 2013r.
150m, 68 tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„Marszałowa” Podsarnie 2013r.
380m, 89 tys.zł dofinansowanie 44,5 tys. zł

„Linkworówka Koskówka” Skawa 2013r.
300m kw., 78 tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„Łopatkówka” Skawa 2013r.
380m, 83 tys.zł

„Daindrówka” Skawa 2013r.
140m, 68 tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„Droga do ujęcia wody” Skawa 2012/13r.
380m , 67 tys.zł

„Jaśkowiakowa” Skawa 2013r.
180m, 70 tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„Stachurówka 3” Skawa 2013r.
150m, 64 tys. zł, dofinansowanie 51 tys. zł

„Łajkówka” Sieniawa 2013r.
250m, 68 tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„Barówka Klimasówka” Bukowina Osiedle 2013r.
150m, 50 tys.zł

„Na Ubocz” Harkabuz 2013r.
300m, 6 tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„Bugajówka” Rokiciny Podhalańskie 2012r.
650m, 70 tys.zł

„Kiełbaskówka” Skawa 2012r. 420m, 117 tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„Role” Raba Wyżna 2012r.
170m, 60 tys.zł

„Ferkówka” Sieniawa 2012r. 200m, 60 tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„Nowakówka” Skawa 2012r.
270m, 84 tys.zł

„Łopatkówka” Raba Wyżna 2012r. 350m, 147tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„Hanuszkówka” Skawa 2012r.
209m, 42tys.zł

„Majątek” Raba Wyżna 2012r. 100m, 69tys.zł

Budowa i modernizacja dróg

„Wojtusiówka” Raba Wyżna 2012r.
210m, 238 tys.zł

„Pod Dziołki” Skawa 2012r. 130m, 65 tys.zł

Budowa i modernizacja
dróg

„Królowa” Harkabuz 2012r. 120m

„Kierpcowa” Harkabuz 2012r., 160m

Łączna wartość 238 tys.zł

„Kierpcowa” Harkabuz 2012r. 200m

Budowa i modernizacja obiektów mostowych
Remont mostów na potoku Orawka w miejscowości Podsarnie
W latach 2011-2012, 240 tys.zł

Budowa i modernizacja obiektów mostowych

Rokiciny Podhalańskie 2013, realizacja obiektu mostowego w ramach
szkolenia specjalistycznego prowadzonego przez Wojsko Polskie – JW Nisko.
Dofinansowanie 236 tys. zł

Budowa i modernizacja obiektów mostowych
Miejscowości Skawa i Harkabuz 2013, realizacja
obiektów mostowych w ramach szkolenia
specjalistycznego prowadzonego przez Wojsko
Polskie – JW Nisko. Obiekt mostowy w Skawie
dofinansowanie 280 tys. zł

Budowa chodników 2012 - 2013
Na realizacje tych inwestycji pozyskane zostało
dofinansowanie 50% z programu Inicjatyw
Samorządowych – Województwo Małopolskie

Chodnik w Rokicinach P. przy drodze wojewódzkiej
nr 958. 2012r. 400m, 368tys.zł

Chodnik w Rabie Wyżnej przy drodze wojewódzkiej
nr 958. 2013 - 2014r. 5km, 4391 tys.zł

Budowa chodników 2012 - 2013
Realizacja przy współpracy
z Powiatowym Zarządem Dróg
w Nowym Targu

Chodnik w Sieniawie przy drodze powiatowej 2013r.
200m, 200 tys.zł

Chodnik w Podsarniu przy drodze powiatowej 2013r.
200m, 200 tys.zł

Budowa chodników 2012 - 2013

Chodnik w Rabie Wyżnej przy drodze powiatowej. 2013r.

Chodnik w Skawie przy drodze powiatowej. 2012r. 220m 200 tys. zł

Budowa sieci wodociągowych
W roku 2013 rozpoczęta została realizacja inwestycji związanej z budową wodociągu w
miejscowości Skawa. Inwestycja finansowana jest przy udziale środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wartość zadania to 2495 tys.
zł w tym dofinansowanie w wysokości 1323 tys. zł. Inwestycja realizowana jest w dwóch
etapach. W roku 2013 wykonana została sieć wodociągowa a w roku 2014 zrealizowane
zostanie ujęcie wody i stacja uzdatniania wody.

Budowa oświetlenia ulicznego

Bukowina Osiedle 2013r.

Budowa oświetlenia ulicznego

Bielanka 2013r. 860m 79 tys. zł

Skawa 2013r. 1100m , 61 tys. zł

OBSZAR: Gospodarka i turystyka

CEL STRATEGICZNY:

CELE POŚREDNIE

1. Rozwinięta gospodarka Gminy

1.1. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
1.2. Wdrożony program scalania gruntów oraz
przygotowanie terenów inwestycyjnych po
działalność gospodarczą oraz turystycznorekreacyjną
1.3. Spójna promocja Gminy

2. Tworzone są warunki do rozwoju turystyki w 2.1. Dbałość o posiadane dziedzictwo kulturowe
Gminie

oraz promocja oferty turystycznej i agroturystycznej
2.2. Budowa szlaków turystycznych, atrakcji
turystycznych i miejsc wypoczynku
2.3. Rozwój usług agroturystycznych

WSPIERANIE LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Dolina Raby” pełniąca rolę pośrednika w
dysponowaniu środków w ramach PROW, prowadzi działania wspomagające
przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie w ramach działania Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw. W latach 2012-2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania
„Przyjazna Dolina Raby” na to działanie przeznaczono kwotę 198 500,00 zł. W
pozostałym zakresie działania LGD w latach 2012-2013 przyznano środki:
- działanie „Odnowa i rozwój wsi” - 2 178 150 zł
- działanie „Małe projekty” - 694 659 zł

Walne zgromadzenie
Stowarzyszenia Przyjazna
Dolina Raby

WSPIERANIE LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W latach 2009-2013 rozdysponowano następujące środki w poszczególnych działaniach:
- Odnowa i rozwój wsi – złożono 18 wniosków na łączną kwotę 3 613 422 zł ( 6 wniosków
z Raby Wyżnej)
- Małe projekty – złożono 68 wniosków na łączną kwotę 1 228 895 zł (32 wnioski z gminy
Raba Wyżna)
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – złożono 5 wniosków na łączną kwotę 734 974
zł (4 wnioski z gminy Raba Wyżna)
Pomimo przeprowadzonych kilkakrotnie kampanii edukacyjnych i ogłaszanych naborów,
nie wpłynęły wnioski w zakresie działania „Różnicowania w kierunku działalności
nierolniczej”.

Obrady Rady Stowarzyszenia

ODNOWA CENTRÓW WSI
Przebudowa centrum wsi w Rabie Wyżnej – utwardzony plac z dojściami o
łącznej powierzchni 2199m kw. Wartość zadania 769 tys. Zł. Inwestycja
zrealizowana w roku 2013 przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 w wysokości 362 tys. zł.

SPÓJNA PROMOCJA GMINY
Gmina Raba Wyżna utrzymuje współpracę z gminami Ganovce i Słupsk, których
przedstawiciele biorą udział w uroczystościach organizowanych na terenach obu
gmin. Delegacja gminy Raba Wyżna corocznie uczestniczy w obchodach Dni
Ganoviec na Słowacji. W tym roku w Ganovcach wystąpił zespół regionalny z
Raby Wyżnej oraz dziecięcy zespół hawajski.
Informacje kulturalne i samorządowe ukazują się w lokalnej gazetce „Wieści
Rabiańskie”, od 2012 roku funkcjonuje nowy serwis internetowy Gminy Raba
Wyżna.

Delegacja z Raby Wyżnej w Ganovcach 2013r.

Delegacja z Raby Wyżnej w Ganovcach 2012r.

SPÓJNA PROMOCJA GMINY

Szukamy Młodych Talentów Rokiciny Podh. 2013r.

W roku 2013 powstał film o gminie Raba
Wyżna, który nagrała TVP Kraków. W chwili
obecnej trwają ostatnie prace montażowe. Film
pokazuje piękno naszego regionu, inwestycje
wykonane na terenie gminy oraz artystów i
twórców ludowych. Gmina Raba Wyżna złożyła
wniosek o dofinansowanie produkcji do
funduszu Małych projektów, za pośrednictwem
LGD.
W roku 2013 kontynuowana była współpraca ze
Stowarzyszeniem „Aktywni Rabianie”, w ramach
której
zorganizowano
noc
świętojańską,
członkinie stowarzyszenia brały udział również
w nagraniu filmu o gminie, pokazując tradycje i
zwyczaje regionalne.
Promując zdrowy tryb życia LGD wspólnie z KS
Szarotka zorganizowała zawody sportowe
„Szukamy młodych talentów”, podczas których
prawie 300 dzieci z całej gminy, z klas I-III, brało
udział w dyscyplinach lekkoatletycznych i
rozgrywkach piłki nożnej.

SPÓJNA PROMOCJA GMINY
• Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w organizacji uroczystości
gminnych: Święto Konstytucji 3 Maja, 11 listopada, Wigilia Gminna.
• W ramach projektu dofinansowanego z PROW 2007-2013 zorganizowany
został Dzień Dziecka oraz wydano zbiór poezji regionalnej z okazji XXXV tego Święta Poezji Góralskiej.
• Z okazji Dnia Dziecka w Rabie Wyżnej odbył się koncert Majki Jeżowskiej.
• W miesiącach wakacyjnych mieszkańcy Skawy przygotowali po raz drugi
Święto Bobu.
• W tym roku Rabę Wyżną odwiedziła fundatorka budowy gimnazjum Pani
Paulette Kardos. Wzięła udział w ślubowaniu klas I i spotkała się z młodzieżą.

SPÓJNA PROMOCJA GMINY

„Dzień Dziecka 2013 - Raba Wyżna

„Wigilia Gminna 2012” Raba Wyżna

„Święto Bobu” 2013 Skawa

„11 listopada 2012r.” Skawa

SPÓJNA PROMOCJA GMINY

Koncert Majki Jeżowskiej 2013r.

Paulette Kardos w Rabie Wyżnej

SPÓJNA PROMOCJA GMINY
Jubileusze

W latach 2012-2013 obchodzone zostały jubileusze:
•

X-lecia gimnazjum w Rabie Wyżnej,

•

80-lecia Orkiestry Dętej ze Skawy

•

60-lecie OSP Bielanka

•

50-lecia kapłaństwa JE Kard. Stanisława Dziwisza

• Zgodnie z coroczną tradycją odbyły się obchody Złotych Godów par
małżeńskich z terenu gminy Raba Wyżna.

SPÓJNA PROMOCJA GMINY – JUBILEUSZE

X – lecie Gimnazjum w Rabie Wyżnej

60 – lecie OSP Bielanka

80 – lecie Orkiestry Dętej ze Skawy

Złote Jubileusze Par Małżeńskich

SPÓJNA PROMOCJA GMINY
Przedstawiciele gminy corocznie biorą udział w spotkaniu „Na papieskim szlaku” w
Krakowie, które poświęcone jest pamięci Jana Pawła II, jego dziełom i
przekazywaniu Jego nauki. Spotkanie odbywa się w Kurii Metropolitaranej w
Krakowie a organizatorem jest Fundacja Szlaki Papieskie.

Realizowane projekty
Dofinansowanie na zakup wyposażenia o świetlicy wiejskiej w Bukowinie
Osiedle. W ramach projektu zakupiono meble kuchenne i zastawę stołową oraz
krzesła.
Gmina Raba Wyżna zgłosiła do konkursu Orły Agrobiznesu Bank Spółdzielczy w
Rabie Wyżnej. Nagroda ta przyznawana jest za sukces rynkowy i aktywne
wspieranie agrobiznesu.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania Fundusz
Małych Projektów :
• Święto bez granic – zrealizowane w 2012 r.
• Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bielance – zrealizowane w
2012 r.
• Wydanie tomiku poezji na jubileuszowe Święto Poezji Góralskiej w Rabie
Wyżnej – zrealizowane w 2013 r.
• Organizacja Dnia Dziecka – zrealizowane w 2013 r.
• Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bukowinie Osiedlu – zrealizowane 2013 r.
• Produkcja filmu promującego gminę Raba Wyżna – zrealizowane, projekt w
ocenie w UM

REALIZOWNE PROJEKTY

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
OSP Bukowina Osiedle

Bank Spółdzielczy Raba Wyżna –
„Orły Agrobiznesu” 2013

Projekt 100 placów zabaw na 100 lat Nivea
Dużym sukcesem gminy Raba Wyżna było zwyciestwo w konkursie organizowanym przez
firmę Nivea na 100 lecie działalności. W głosowaniu trwającym od czerwca do końca
października 2011 na lokalizację w Skawie oddano łącznie ponad 115 tysiecy głosów. Efektem
głosowania jest wspaniały plac zabaw zlokalizowany przy Ośrodku Zdrowia w Skawie.
Uroczyste otwarcie odbyło się 19 sierpnia 2012 r.

Nowe place zabaw na terenie gminy

Filia Szkoły Podstawowej w Skawie 2012. 45 tys.zł

Plac zabaw przy Gimnazjum w Rabie Wyżnej 2011r. 17 tys.zł

Szkoła Podstawowa w Bielance 2012. 65 tys.zł

Plac zabaw Nivea przy Ośrodku Zdrowia w Skawie 2012r. 131tys.zł

Promocja Gminy
Gmina Raba Wyżna dysponuje materiałami
promocyjnymi wykonanymi w roku 2012 tj: kubki,
zegary, pendrive, długopisy i torebki z herbem
gminy. W najbliższym czasie planowane jest
wznowienie druku mapy gminy, której nakład
został wyczerpany, a cieszył się dużym
powodzeniem. W roku 2012 przebudowany
został serwis internetowy www.rabawyzna.pl

OBSZAR: Środowisko (w tym rolnictwo)

CEL STRATEGICZNY:

CELE POŚREDNIE

1. Podejmowane są działania, które maja

1.1. Stwarzane są warunki do pozyskiwania energii ze

zagwarantować czyste i ekologiczne środowisko w

źródeł ekologicznych

gminie

1.2. Stopniowa likwidacja niskiej emisji

1.3. Prowadzone są działania uświadamiające zagrożenia
płynące z niewłaściwego gospodarowania odpadami
1.4 Stworzenie systemu monitoringu środowiska
2. Aktywność rolników skupia się na prowadzeniu w 2.1. Prowadzona jest edukacja rolników w zakresie
sposób opłacalny produkcji zdrowej, ekologicznej

opłacalnej produkcji, pozyskiwania środków oraz

żywności

skutecznej promocji swoich produktów
2.2. Prowadzone są działania mające na rozwój rolnictwa
ekologicznego oraz wspólną promocję i sprzedaż
produktów
2.3. Stwarzane są warunki dla ludzi młodych,
przejmujących gospodarstwa rolne do prowadzenia
opłacalnej produkcji z wykorzystaniem możliwości które
stwarza Unia Europejska

Montaż kolektorów
słonecznych na budynkach
prywatnych
Wykonując zadanie zapisane w Strategii realizowany jest program montażu
kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych. Do końca 2013 roku kolektory
zamontowane zostaną w ponad 230 gospodarstwach domowych. Program
kontynuowany będzie w 2014 roku, kiedy to zamontowane zostaną pozostałe
instalacje, łącznie w 381 gospodarstwach.

Projekt „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”
Gmina Raba Wyżna uczestniczy w polsko-szwajcarskim projekcie „Demontaż i
bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa
małopolskiego”. W projekcie uczestniczy 40 gmin z województwa małopolskiego,
zaś wiodącą jest gmina Szczucin. Program otrzymał dofinansowanie od rządu
Szwajcarii w zakresie kosztów demontażu i wywozu odpadów na miejsce utylizacji.
Poprzez uczestnictwo w tym programie zutylizowane zostanie przez
wyspecjalizowane firmy 400 ton zalegającego niebezpiecznego materiału. Projekt
realizowany będzie przez 4 kolejne lata do 2016 roku. W chwili obecnej trwa nabór
wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
w 2014 roku.

Wdrożenie systemu selekcji odpadów
komunalnych
Z dniem 1 lipca 2013 weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie. W nowym systemie postępowania z odpadami komunalnymi, gmina przejęła
odpowiedzialność za odpady i system ich zagospodarowania. Od 1 lipca br. odpady
z zamieszkanych nieruchomości odbierane są przez firmę, którą gmina wybrała w
ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego. Pieniądze zebrane z
opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami ustawy można
przeznaczyć tylko i wyłącznie na zadania związane z gospodarką odpadami na
terenie gmin

OBSZAR: Edukacja, kultura i sport

CEL STRATEGICZNY:

CELE POŚREDNIE

1. Nowoczesne placówki oświatowe i sportowe

1.1. Wdrażanie programu systematycznej poprawy bazy

zapewniają wszechstronny, dostosowany do potrzeb i oświatowej i sportowej oraz wyposażenia w niezbędny
możliwości rozwój dzieci i młodzieży we współpracy z sprzęt i pomoce naukowe
rodziną i środowiskiem
1.2. Wdrażanie programów edukacyjnych dostosowanych
do zróżnicowanego poziomu możliwości dzieci
1.3. Poszerzenie oferty edukacyjnej w Gminie
1.4. Rozwój bibliotek i promocja czytelnictwa
2. Tworzone są warunki do podnoszenia poziomu
wiedzy i umiejętności mieszkańców, w tym edukacji
regionalnej, oraz twórczego zagospodarowania

2.1. Wewnątrzgminna promocja kulturalna i oświatowa
2.2. Rozwój bazy kulturalnej (spotkań) w każdym sołectwie
np. klubów mieszkańców

wolnego czasu.

2.3. Promocja uczenia się przez całe życie

Budowa i modernizacja obiektów sportowych
Przybliżona wartość nakładów w zł
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

Bielanka

0

Bukowina Oś.

0

Harkabuz

0

Podsarnie
Raba Wyżna

58 000

58 000

2 125 700

2 125 700

Rokiciny Podh.

845 261

Sieniawa

272 231

272 231

Skawa

100 357 620 105

720 462

Razem

3 343 549 620 105

14 500

0

58 000

14 500

14225

14225

873 986

3 977 879

Budowa i modernizacja obiektów sportowych

Boisko sportowe przy SP w Podsarniu.

Ogrodzenia boiska sportowego w
Rokicinach Podhalańskich

Wdrażanie programów edukacyjnych dostosowanych do
zróżnicowanego poziomu możliwości dzieci
Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania” klas I-III w Gminie Raba
Wyżna” realizowany był przez placówki oświatowe w gminie Raba Wyżna
w okresie od 01 stycznia 2012 do 29 czerwca 2012. Współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W realizacji projektu
uczestniczyły Szkoły Podstawowe w Rabie Wyżnej, Sieniawie, Rokicinach
Podhalańskich, Harkabuzie, Podsarniu, w Skawie (SP1 i SP3).
Budżet projektu wynosi 265 395,30 zł w tym: doposażenie bazy
dydaktycznej placówek: 129 495,30 zł i wynagrodzenie prowadzących
zajęcia dodatkowe 135 900,00 zł.

Stypendia Wójta Gminy dla najzdolniejszych uczniów
W 2013 roku wręczono stypendia Wójta Gminy dla 26 najzdolniejszych uczniów z
terenu całej gminy. Przy ocenie brane były pod uwagę wysokie wyniki w nauce, udział
w konkursach i olimpiadach oraz wzorowe zachowanie.

Stypendia sportowe
W roku 2013 Wójt Gminy na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Socjalnej
Rady Gminy Raba Wyżna przyznał stypendia sportowe i nagrody za osiągnięcia sportowe.
I. Stypendia sportowe I stopnia w kwocie 350,00 zł miesięcznych na okres 8 miesięcy, za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym w
roku 2012 dla: Estery Siarka, Adriana Siarka i Oliwii Siarka
II. Nagrodę pieniężną I stopnia w kwocie 1800,00 dla Mateusza Biernata za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym w 2012 roku –
wyścigi psich zaprzęgów (zdjęcie po lewej)
III. Nagrodę pieniężną w kwocie 1100,00 dla Wójciecha Pałasza za osiągnięcia sportowe.

Stypendyści GKS Podsarnie-Raba Wyżna

Podhale Tour w Rabie Wyżnej
Na terenie gminy Raba Wyżna rozegrany został kolarski Puchar Podhala w jeździe na czas.
Zawody składają się z trzech oddzielnie rozgrywanych etapów, z których każdy prowadzi po
górzystych drogach wokół Pasma Podhalańskiego w powiecie nowotarskim. Finał etapu
odbył się na parkingu przy boisku Orlik w Rabie Wyżnej.

Powiatowy i wojewódzki etap konkursu „Bezpieczeństwo w
ruchu drogowym”
W Rabie Wyżnej w roku 2012 przeprowadzono powiatowy i wojewódzki finał BRD, których
współorganizatorem była Gmina Raba Wyżna. Podczas finału powiatowego wręczone zostały
nagrody zdobywcom pierwszych trzech miejsc w kategoriach szkoły podstawowe i gimnazja. W
roku 2012 etapie powiatowym III miejsce drużynowo w kategorii szkół podstawowych zdobyła
Szkoła Podstawowa z Harkabuza. W roku 2013 przeprowadzono powiatowy etap BRD. W
kategorii gimnazja I miejsce zajęło gimnazjum w Rabie Wyżnej, natomiast w kategorii Szkół
Podstawowych szkoła z Harkabuza.

Powiatowy etap BRD - 2012

Powiatowy etap BRD - 2013

Memoriał im. Bronisława Czecha
Wśród cyklicznych imprez sportowych znajduje się Memoriał im. Bronisława
Czecha w sportach zimowych, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w
Rokicinach Podhalańskich. Dzieci ze szkół podstawowych sprawdzają swoje
umiejętności w jeździe na nartach, promując jednocześnie zdrowy tryb życia.

Dyktando o pióro Wójta
Od 10 lat Szkoła Podstawowa w Podsarniu organizuje „Dyktando o pióro Wójta”. W
ortograficznych zmaganiach biorą udział uczniowie z całej gminy. Konkurs pozwala
wyłonić uczniów, którzy najlepiej radzą sobie z zasadami ortograficznymi w
praktyce.

Wdrażanie programów edukacyjnych dostosowanych do
zróżnicowanego poziomu możliwości dzieci
Uczniowie Gimnazjum w Rabie Wyżnej brali udział w konkursach:
• Ogólnopolskim konkursie pt. "Drugie Życie Elektrośmieci", którego celem była
zbiórka elektrośmieci.
• Kamienie Pamięci-historie żołnierzy wyklętych”. Głównym celem projektu było
upamiętnienie losów i czynów członków podziemia niepodległościowego
działającego w latach 1944–56. Wraz z uczniami w prace zaangażowany był Pan
Jan Dudor, który udostępnił prywatne zbiory związane z bohaterem Henrykiem
Głowińskim pseudonim „Groźny”. Efekty pracy zostały przedstawione w formie
prezentacji „Wędrujący mikrofon” oraz wystawy naukowo dydaktycznej.

Uczestnicy projektu „Kamienie pamięci”

Wdrażanie programów edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanego
poziomu możliwości dzieci
W Gimnazjum w Rabie Wyżnej corocznie realizowany jest festiwal nauki pod patronatem
Uniwersytetu Śląskiego. W 2012r miała miejsce również finalizacja VIII Międzygimnazjalnego
Konkursu Fizycznego. Zorganizowane zostało również spotkanie gimnazjalistów z Panią Barbarą
Wachowicz.

Wizyta Pani Barbary Wachowicz

Festiwal nauki

Wdrażanie programów edukacyjnych dostosowanych do
zróżnicowanego poziomu możliwości dzieci
• Pola Nadziei – akcja prowadzona przez koło PCK, której celem jest sadzenie
cebulek żonkili, które na wiosnę zostają sprzedane, a dochód przekazywany
jest na cele fundacji im. Adama Worwy.
•

Projekt „Aktywny w szkole, aktywny w życiu”

• Tytułem „Szkoła odkrywców talentów” może poszczycić się Szkołą
Podstawowa im. Bronisława Czecha w Rokicianch Podhalańskich. Nadany
tytuł świadczy o tym, że szkoła przyczynia się do odkrywania, promocji i
wspierania uzdolnień dzieci.
• Żyć bez nałogów – konkurs organizowany przez GOPS w Rabie Wyżnej,
skierowany do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. Celem konkursu jest
przeciwdziałania nałogom alkoholizmu i narkomanii.
•

Ponadto szkoły realizują projekty tj. szklanka mleka i owoce w szkole.

Wdrażanie programów edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanego
poziomu możliwości dzieci

„Żyć bez nałogów” konkurs GOPS w Rabie Wyżnej

„POLA NADZIEI” Akcja PCK sadzenie cebulek żonkili

Promocja uczenia się przez całe życie
• Przeniesione do budynku Biblioteki Publicznej w Skawie Gminne Centrum
Informacji, realizuje kursy szkoleniowe z obsługi komputera i korzystania z
Internetu dla osób starszych i bezrobotnych
• „Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji
społecznej i zawodowej w gminie Raba Wyżna” - przeprowadzono kurs
prawa jazdy kat.B, a także szkolenia zawodowe: sprzedawca z obsługą
komputera i kasy fiskalnej oraz kucharz. Łącznie w projekcie uczestniczyło
25 osób. W ramach projektu beneficjenci wraz z rodzinami uczestniczyli w
wyjazdach m.in. do Zatoru i Wadowic.

Promocja uczenia się przez całe życie

Kursy szkoleniowe dla seniorów GCI Skawa

Projekty realizowane przez GOPS Raba Wyżna

Organizacja czasu wolnego
Seniorzy działający przy Kole Emerytów i Rencistów organizują spotkania
świąteczne i karnawałowe, w których biorą udział przedstawiciele samorządu i
parafii z Raby Wyżnej. Dzięki takim działaniom osoby starsze czują się
potrzebne i przyjemnie spędzają czas wolny.

Program „Radosna Szkoła”




2012r. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skawie. Wartość zadania 111 tys. zł,
dofinansowanie 56 tys. zł.
Trwają prace przy budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej. Wartość
zadania 134 tys. zł, dofinansowanie 64 tys. zł.

Plac zabaw przy SP w Rabie Wyżnej 2013r.

Plac zabaw przy SP3 w SKAWIE 2012r.
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Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej
w Rabie Wyżnej
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów przy Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej
wykonana została w 2012r. przebudowa wjazdu na teren szkoły. Nowopowstały szeroki
wjazd umożliwia komunikację w obu kierunkach. Wartość zadania 115 tys.zł.

Wiejskie Ośrodki Zdrowia
Gmina Raba Wyżna jest jedną z nielicznych, w której Wiejskie Ośrodki Zdrowia podlegają
pod samorząd. Umożliwia to systematyczne podnoszenie stanu obiektów, za czym idzie
jakość świadczonych pacjentom usług. Wszystkie obiekty są odnowione i dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach remontowi poddany został budynek
WOZ w Sieniawie, który miał na celu dostosowanie wejścia głównego do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Prace objęły także przebudowę wejść do gabinetów lekarskich,
modernizację toalet oraz wykonanie instalacji alarmowej. Przy WOZ w Skawie wykonane
zostało nowe ogrodzenie budynku.

Promocja zdrowia – programy profilaktyczne
W gminie Raba Wyżna zadania związane z przeprowadzaniem badań
profilaktycznych realizują Wiejskie Ośrodki Zdrowia. Od kilku lat do Raby Wyżnej
przyjeżdża mammobus, w którym bezpłatne badania wykonać mogą kobiety z
terenu całej gminy. Promowane są również warsztaty szkoleniowe z pierwszej
pomocy skierowane ze szczególnym uwzględnieniem do dzieci i młodzieży.

Promocja zdrowia – programy profilaktyczne
Za pośrednictwem serwisu internetowego gminy promowane są programy takie jak
Małopolska Wolna od Dymu Tytoniowego oraz zaproszenia do badań, skierowane
do kobiet i mężczyzn w określonych grupach wiekowych, z których można
bezpłatnie skorzystać poza terenem gminy.

„Małopolskie Remizy”
Gmina Raba Wyżna od kilku lat rok rocznie ubiega się o dofinansowanie w ramach programu „Małopolskie
Remizy”. W roku 2012 wykonane zostały prace remontowe w budynku Remizy OSP w Rokicinach
Podhalańskich za kwotę 56 tys.zł (malowanie i modernizacja pomieszczeń). W roku 2013 zrealizowana
została rozbudowa budynku Remizy OSP w Rabie Wyżnej za kwotę 108tys.zł. Wymienione inwestycje objęte
zostały dofinansowaniem w wysokości 50% wartości realizacji.

Remizy OSP w Rokicinach Podh.
2012r. 56 tys.zł

Rozbudowa budynku Remizy OSP w Rabie Wyżnej
2013r. 108tys.zł

Poprawa bezpieczeństwa
Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy, corocznie odbywają się zawody sportowopożarnicze, w których uczestniczą jednostki OSP z terenu gminy Raba Wyżna i ościennych. Zawody są okazją
do ćwiczeń pracy w grupie oraz wykorzystania sprzętu gaśniczego. W 2013r. odbyły się również
międzygminne manewry strażackie, których celem była współpraca przy pożarze, w tym przypadku piwnicy w
budynku remizy OSP w Skawie.

Zawody strażackie w Sieniawie 2013 r.
Manewry strażackie w Skawie 2013r.

Monitoring miejsc publicznych
Gmina Raba Wyżna od kilku lat rok rocznie ponosi nakłady na poprawę bezpieczeństwa poprzez
rozbudowę systemu monitoringu miejsc publicznych.

Rozbudowa monitoringu
w SP Bielanka 2013r. 6,6 tys.zł

Monitoring miejsc publicznych
Gmina Raba Wyżna od kilku lat rok rocznie ponosi nakłady na poprawę bezpieczeństwa poprzez
rozbudowę systemu monitoringu miejsc publicznych.

Rozbudowa monitoringu
w SP Sieniawa 2011r. 18tys.zł

Budowa monitoringu koło Przedszkola
w Rabie Wyżnej 2012r. 19 tys.zł

Hierarchia celów zdefiniowana w 2008r.
Rozkład głosów Radnych w obszarach strategicznych

23%

Infrastruktura
44%

4%

Gospodarka i turystyka
Edukacja, kultura i sport
Bezpieczeństwo

12%

Środowisko (w tym rolnictwo)
17%

Na wykresie przedstawiającym rozkład głosów radnych w obszarach
strategicznych wyraźnie widać, że zdecydowane preferencje kierowane
były w 2008r. na Infrastrukturę (44%). Niskie zwodociągowanie i
skanalizowanie gospodarstw domowych, ograniczone w zasadzie do
dwóch sołectw powoduje, że uzasadnione jest potraktowanie
Infrastruktury, jako priorytetu działania także na najbliższe lata.

Przybliżona struktura realizacji wydatków w odniesieniu
do obszarów strategii
Bezpieczeństwo
5%

Środowisko
20%

Edukacja,
Kultura i Sport
35%

Infrastruktura
33%

Gospodarka i
Turystyka
7%

Orientacyjny poziom zaawansowania
w realizacji obszarów strategii






INFRASTRUKTURA - 35%
GOSPODARKA I TURYSTYKA – 25%
ŚRODOWISKO – 28%
EDUKACJA, KULTURA I SPORT – 56%
BEZPIECZEŃSTWO – 40%

Zadania pozostałe do realizacji w latach 2012-2015 wg.
założeń Strategii Rozwoju…
Modernizacja dróg gminnych – 2013 – 2015 – 8mln zł
Budowa kanalizacji sanitarnej – 2014 – 2015 – 45mln zł
Budowa sieci wodociągowych – 2013 – 2015 – 8mln zl
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 958 Raba Wyżna >>
Bielanka – 2013-2015r. - 7mln zl.
5. Budowa basenu odkrytego i lodowiska – 2013r – 3mln zł
6. Budowa boisk do street ball – 2013r. - 1mln zł
7. Budowa ogródków jordanowskich – 2012-2013r. - 760tys.zł
8. Budowa ścianki wspinaczkowej w Skawie i Rabie Wyżnej – 2012r. 100tys.zł
9. Budowa boisk sportowych przy szkole w Harkabuzie i Bielance – 2012r.
-1mln. Zł
10. Budowa sali gimnastycznej w Bielance i Harkabuzie – 2012r. 4Mln zł
11. Budowa sieci przekaźników mających zapewnić dostęp bezprzewodowy
i bezpłatny do Internetu – 2012r. 2Mln zł
1.
2.
3.
4.

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ

