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I. Wstęp
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku 2018 w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Gmina Raba Wyżna realizowała również budżetu
sołecki.

II. Informacje ogólne

Gmina Raba Wyżna położona jest w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie
nowotarskim. Geograﬁcznie obszar gminy tworzy Kotlina Rabczańska - region położony pomiędzy
Beskidem Makowskim, Wyspowym, Gorcami i Beskidem Orawsko – Podhalańskim. Teren gminy
przecina droga międzynarodowa nr E 77 Gdańsk-Chyżne, droga krajowa nr 47 Rabka – Nowy Targ –
Zakopane oraz droga wojewódzka nr 958 Chabówka – Zakopane. Przez jej teren przebiega również
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szlak kolejowy Kraków-Zakopane. Gminę cechują bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe, m.in.
wysoki wskaźnik lesistości, miejsca atrakcyjne widokowo, z pięknymi panoramami (zobaczyć można
np. szczyty Tatr). Na jej terenie znajduje się sieć szlaków spacerowych im. ks. Kardynała Karola
Wojtyły i im. Ojca Świętego Jana Pawła II. Przez teren gminy prowadzą także szlaki turystyczne w
kierunku na Turbacz i Babią Górę. Oprócz walorów środowiskowych, obszar gminy Raba Wyżna to
dziedzictwo kulturowe Orawian i Zagórzan, które demonstruje się zarówno w sposób niematerialny
(np. warsztat tkacki na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła), jak i materialny (m.in. zespoły dworskoparkowe: w Rabie Wyżnej z Pałacem Głowińskich, oranżerią i spichlerzem, oraz w Sieniawie,
obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej, itp.). Dobre usytuowanie, szczególnie przy trasie
szybkiego ruchu na trasie Kraków – Zakopane (Chyżne), bliskość metropolii i granicy ze Słowacją
mogą sprzyjać lokowaniu się na terenie gminy biznesu. Zasoby kultury oraz krajobrazu kulturowego
i przyrodniczego, mogą być potraktowane jako ważne czynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Statystyka demograficzna w Gminie Raba Wyżna
Statystyka wg miejscowości na dzień 31-12-2018

Statystyka wg miejscowości ogółem w latach 2018 - 2012
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III. Informacje finansowe
Wskaźnik struktury dochodów i wydatków
na podstawie Uchwały nr XXXVIII/321/2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.
Nazwa

Struktura %

Plan ﬁnansowy

Dochody ogółem

55 473 569

100

Dochody bieżące

54 272 095

97,83

dochody z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób ﬁzycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób prawnych

6 492 421
60 000

z subwencji ogólnej

24 838 827

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące

16 741 647

w tym dochody własne

6 409 200

podatki i opłaty

3 999 200

z podatku od nieruchomości

2 140 000

Dochody majątkowe, w tym

1 201 474

9,79

2,17

ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje

1 201 474

Wydatki ogółem

57 181 197

100

Wydatki bieżące, w tym:

50 400 502

88,14

650 000

wydatki na obsługę długu, w tym:
Wydatki majątkowe
Kwota długu

6 780 695

11,86

24 082 871

Wykonanie budżetu gminy
Wskaźnik struktury wykonania dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018r.

Dochody ogółem

62 089 699

Udział dochodów
bieżących w
dochodach ogółem
100

Dochody bieżące

60 019 103

96,67

Nazwa
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dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób ﬁzycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych

11,50

6 905 006

0,19

111 279

z subwencji ogólnej

25 593 185

42,64

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

21 274 838

35,45

w tym dochody własne

6 393 156

podatki i opłaty z tego

4 187 354

6,98

podatek od nieruchomości

2 205 802

(3,67)

2 070 596

Udział dochodów
majątkowych w
dochodach ogółem
3,33

225 101

0,36

Dochody majątkowe, w tym
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje

2,97

1 845 495

Wydatki ogółem

65 607 778

Udział wydatków
bieżących w
wydatkach ogółem
100

Wydatki bieżące, w tym:

55 058 205

83,92

wydatki na obsługę długu, w tym:

574 792

Wydatki majątkowe

10 549 572

Kwota długu

25 582 871

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy

Udział wydatków
majątkowych w
wydatkach ogółem
16,08

3 126 840

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
Nazwa

plan ﬁnansowy

wykonanie

11 308 505

10 549 572

Wydatki majątkowe

Lp.

Nazwa zadania

1

Rozbudowa, przebudowa oraz remont stacji
uzdatniania wody na potoku Kosiczne w Rabie
Wyżnej wraz z urządzeniami budowlanymi i
infrastruktury technicznej
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Raba Wyżna

%
93,29

Koszt bruVo

1 549 800,00 zł
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4

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rokicinach Podhalańskich
Remont ciągu dróg gminnych: nr 364022 K Koło
ZHZ (Zakład Hodowli Zarodowej) w km
0+000-0+475; nr 364041 K Pałaszówka w km
0+485-0+728 w miejscowości Raba Wyżna
Budowa szlaku turystycznego na terenie Gminy
Raba Wyżna

Rokiciny
Podhalańskie

447 619,69 zł

Raba Wyżna

565 267,82 zł

Podsarnie,
Harkabuz

3 572 504,93 zł

Wieloletnia prognoza finansowa
Harmonogram spłat

Rysunek z wskaźnikiem planistycznym (prognoza długu)
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Realizacja budżetu sołeckiego (BS)

Kwota wyodrębnionego
funduszu sołeckiego w
budżetach gmin na rok
2018

Kwota wydatków
wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w
2018 r.

z tego na zadania:
bieżące

majątkowe

4

5

6

7

246 584,18

229 266,39

221 266,39

8 000,00

246 584,18

229 266,39

221 266,39

8 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 8 sołectwach: Bielanka, Bukowina Oś., Harkabuz,
Podsarnie, Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańsjie, Sieniawa, Skawa.

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA

STRONA 8

Podatki
- liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha: 1652
(średnia wielkość gospodarstwa : 2,3998 ha ),
- liczba nieruchomości do 1 ha : 4652
- powierzchnia użytków rolnych: 5 272,3597 ha (wg.ewid.podatkowej)
- powierzchnia gruntów leśnych :2 916,7177 ha (wg.ewid.podatkowej)
- liczba podatników : 6354
- liczba decyzji wymiarowych: 5607
- liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu: 112

Informacja o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raba Wyżna oraz informacji o stanie mienia jst
za 2018r. – zawiera szczegółowe informacje. Dokument opublikowany w BIP Urzędu
Gminy (hop://eurzad.rabawyzna.pl -> zarządzenia wójta).
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IV. Realizacja polityk, programów i strategii
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Raba Wyżna
na lata 2016-2022 jest dokumentem określającym kierunki i sposób działania samorządu
gminnego, jak również partnerów prywatnych i pozarządowych, mieszkańców, a także
partnerów zewnętrznych, w odniesieniu do przestrzeni gminy Raba Wyżna - dla
osiągnięcia strategicznych celów rozwoju. Wyznacza priorytety, cele oraz projekty i
zadania realizacyjne, a także metody weryﬁkacji osiąganych rezultatów polityki rozwoju.
Stanowi narzędzie wspierania pozytywnych zmian społeczno-gospodarczych w całej
przestrzeni gminy oraz niwelowania barier rozwojowych.
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Raba Wyżna ustala 8 obszarów
priorytetowych w perspektywie 2022 roku:
1: DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
2: ŚRODOWISKO NATURALNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
3: GOSPODARKA LOKALNA
4: EDUKACJA
5: KULTURA I DZIEDZICTWO
6: OFERTA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
7: POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
8: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
Priorytety te uwzględniają wnioski z ewaluacji dotychczasowej Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Gminy Raba Wyżna na lata 2008-2015, wyniki analizy
strategicznej SWOT, szczególnie w zakresie wykorzystania własnych zasobów
i potencjałów w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia gminy, wnioski
z diagnozy społeczno-gospodarczej, bazującej na danych statystki publicznej, dyskusje
w ramach spotkań warsztatowo-konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli środowisk
lokalnych, jak również nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki
rozwoju regionalnego.
Poniżej zostały przedstawione informacje o działaniach w 2018 roku, które wpisują się w
zdeﬁniowane obszary Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Raba Wyżna.
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Zadania inwestycyjne i remontowe w 2018 roku
Działania w obszarach strategii- priorytety:
- DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
- GOSPODARKA LOKALNA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH W 2018 R.
PROWADZONYCH PRZEZ REFERAT IRG
Nazwa zadania
Wykonanie map do celów
projektowych - kanalizacja sanitarna
przy drodze gminnej
Arendarczykówka w Rabie Wyżnej
Rozbudowa, przebudowa oraz
remont stacji uzdatniania wody na
potoku Kosiczne w Rabie Wyżnej
wraz z urządzeniami budowlanymi i
infrastruktury technicznej
Przebudowa drogi gminnej nr
364026K Do Roli Sołówka w
miejscowości Raba Wyżna w km
0+483 - 0+540; 0+000 - 0+165
Modernizacja drogi gminnej nr
364256K Do Bachuli I w
miejscowości Sieniawa w km 0+445 0+645
Przebudowa drogi wewnętrznej na
roli Majątek w miejscowości Raba
Wyżnaw km 0+014 – 0+133; 0+014 0+201
Modernizacja mostu na roli
Mardyłówka – płyta mostu w ciągu
dróg gminnych nr 364055K
Zarębówka, nr 364043K Mardyłówka
w miejscowości Raba Wyżna
Przebudowa drogi gminnej nr
364064 K Kordyłówka w
miejscowości Raba Wyżnaw km
0+290 – 0+460
Przebudowa drogi gminnej nr
364195K Ohladowa
w
miejscowości Podsarnie w km 0+425
– 0+760
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Miejscowość

Raba Wyżna

Raba Wyżna

Termin realizacji

1 500,00 zł

1 549 800,00 zł

Raba Wyżna

90 000,00 zł

Sieniawa

149 998,50 zł

Raba Wyżna

147 231,00 zł

Raba Wyżna

149 199,00 zł

Raba Wyżna

135 001,11 zł

Podsarnie

131 476,69 zł

UWAGI

10.01.2018r.02.02.2018r.
Zadanie zrealizowane
30.01.2018r.- 28.06.2018r.
Zadanie zrealizowane,
doﬁnansowanie w ramach PROW:
502 898,00 zł
01.02.2018r.13.02.2018r.
Zadanie zrealizowane: 222 mb płyty drogowe
01.02.2018r.13.02.2018r.
Zadanie zrealizowane: 200 mb żwirowo-tłuczniowa
17.04.2018r. 17.05.2018r.
Zadanie zrealizowane: 306 mb bitumiczno-asfaltowa
17.04.2018r. 07.05.2018r.
Zadanie zrealizowane: stalowy most
o nawierzchni z płyt drogowych
17.04.2018r. 29.05.2018r.
Zadanie zrealizowane: 170 mb bitumiczno-asfaltowa
18.04.2018r. 19.06.2018r.
Zadanie zrealizowane: 335 mb bitumiczno-asfaltowa,
Doﬁnansowanie w ramach PROW:
83 658,00 zł
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Modernizacja drogi wewnętrznej na
roli Bochorzówka w miejscowości
Raba Wyżna w km 0+000 – 0+070
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Rokiciny Podhalańskie
– sięgacz A10-AH9
Modernizacja drogi transportu
rolniczego nr 364298K
Stermachówka w miejscowości
Skawa w km 0+193 – 0+254, 0+259 –
0+518
Przebudowa drogi gminnej nr
364385 K Linkworówka – Koskówka
w miejscowości Skawa w km 0+300
– 0+480
Przebudowa drogi gminnej nr
364378 K Skawcówka 1 w
miejscowości Skawa w km 0+000 –
0+088; 0+000 – 0+290
Przebudowa drogi gminnej nr
364063 K Kapałkówka w
miejscowości Raba Wyżna w km
0+000-0+170
Modernizacja wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w
Rokicinach Podhalańskich
Przebudowa drogi gminnej nr
364089 K Brzozowa w miejscowości
Rokiciny Podhalańskie w km
0+193-0+283
Przebudowa drogi gminnej nr
364195K Ohladowa w miejscowości
Podsarnie w km 0+425 – 0+760 roboty dodatkowe
Przebudowa ciągu dróg gminnych:
nr 364224 K Do Pytlówki w km
0+000-0+008; 0+016-0+185, nr
364250 K Do Króla Górna I w km
0+000-0+020 w miejscowości
Sieniawa
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Raba Wyżna

128 535,00 zł

Rokiciny Podhalańskie

Skawa

141 996,12 zł

Skawa

140 764,35 zł

Skawa

141 001,05 zł

Raba Wyżna

141 996,61 zł

Rokiciny Podhalańskie

Rokiciny Podhalańskie

Podsarnie

34 463,04 zł

Sieniawa

147 600,00 zł

30.04.2018r. 17.05.2018r.
Zadanie zrealizowane: 70 mb destrukt asfaltowy
128 827,89 zł 15.05.2018r. 29.05.2018r.
Zadanie zrealizowane: sięgacz A10AH9
29.05.2018r. 23.07.2018r.
Zadanie zrealizowane: 320 mb żwirowo-tłuczniowa
Doﬁnansowanie w ramach
„gruntów rolnych”:
60
178,00 zł
29.05.2018r. 13.06.2018r.
Zadanie zrealizowane: 180 mb bitumiczno-asfaltowa
29.05.2018r. 18.06.2018r.
Zadanie zrealizowane: 378 mb bitumiczno-asfaltowa
30.05.2018r. 13.06.2018r.
Zadanie zrealizowane: 170 mb bitumiczno-asfaltowa
447 619,69 zł07.06.2018r. 07.08.2018r.
Zadanie zrealizowane: nawierzchnia
poliuretanowa
Doﬁnansowanie w ramach
konkursu „Małopolskie Boiska”: 194
542,00 zł
86 098,77 zł11.06.2018r. 02.07.2018r.
Zadanie zrealizowane: 90 mb bitumiczno-asfaltowa
12.06.2018r. 19.06.2018r.
Zadanie zrealizowane: 335 mb bitumiczno-asfaltowa,
18.06.2018r. 13.07.2018r.
Zadanie zrealizowane: 177 mb - Do
Pytlówki:
132 559,56 zł,
bitumiczno-asfaltowa;
20 mb - Do Króla Górna I: 15 040,44
zł, bitumiczno-asfaltowa;

STRONA 12

Modernizacja wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w
Rokicinach Podhalańskich - roboty
dodatkowe

Rokiciny Podhalańskie

Przebudowa drogi gminnej nr
364385 K Linkworówka – Koskówka
w miejscowości Skawa w km 0+020
– 0+790

Skawa

947 817,69 zł

Remont ciągu dróg gminnych: nr
364022 K Koło ZHZ (Zakład Hodowli
Zarodowej) w km 0+000-0+475; nr
364041 K Pałaszówka w km
0+485-0+728 w miejscowości Raba
Wyżna

Raba Wyżna

565 267,82 zł

Modernizacja remizy OSP w
Rokicinach Podhalańskich

Przebudowa drogi gminnej nr
364040 K Majątek w miejscowości
Raba Wyżna w km 0+021-0+201
Przebudowa centrum wsi Harkabuz etap II

Przebudowa drogi gminnej nr
364065K w istniejącym pasie
drogowym w miejscowości Rokiciny
Podhalańskie
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Rokiciny Podhalańskie

Raba Wyżna

146 998,53 zł

Harkabuz

139 000,01 zł

Rokiciny Podhalańskie

15 819,99 zł30.07.2018r. 07.08.2018r.
Zadanie zrealizowane: nawierzchnia
poliuretanowa
02.08.2018r. 24.10.2018r.
Zadanie zrealizowane: 770 mb bitumiczno-asfaltowa,
Doﬁnansowanie w ramach
Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019: 322
883,00 zł
02.08.2018r. 31.10.2018r.
Zadanie zrealizowane: 243 mb Pałaszówka:
201 570,47
zł,bitumiczno-asfaltowa; 475 mb Koło ZHZ: 363 697,35 zł,bitumicznoasfaltowa; Doﬁnansowanie w
ramach Rządowego Programu na
Rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej: 394
424,00 zł
158 942,59 zł 28.08.2018r. 09.11.2018r.
Zadanie zrealizowane,
doﬁnansowanie
w ramach konkursu „Małopolskie
Remizy 2018”:
41 560,00 zł
31.08.2018r. 17.09.2018r.
Zadanie zrealizowane: 180 mb bitumiczno-asfaltowa
31.08.2018r. 17.09.2018r.
Zadanie zrealizowane: 792,5 m² bitumiczno-asfaltowa
331 837,31 zł04.09.2018r. 31.10.2018r.
Zadanie zrealizowane: 301 m² bitumiczno-asfaltowa, 306 m² chodnik Doﬁnansowanie w ramach
rządowego „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata
2018-2020”: 50 000,00 zł
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Budowa budynku wielofunkcyjnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Sieniawa – etap I stan
surowy zamknięty

Sieniawa

3 320 416,92 zł

Remont garażu OSP w Bielance

Bielanka

15 000,00 zł

Podsarnie

150 994,80 zł

Harkabuz

148 000,00 zł

BukowinaOsiedle

142 000,00 zł

Harkabuz

138 000,00 zł

Podsarnie

148 000,00 zł

Raba Wyżna

142 099,44 zł

Skawa

155 998,44 zł

Przebudowa drogi gminnej nr
364197 K Na Brzegu w miejscowości
Podsarnie w km 0+002-0+025;
0+075-0+295
Przebudowa drogi gminnej nr
364154 K Olesiakowa w
miejscowości Harkabuz w km
0+000-0+108; 0+000-0+226
Modernizacja drogi wewnętrznej łącznik z drogą gminną "Harkabuz Podszkle - Las" w miejscowości
Bukowina - Osiedle
Przebudowa drogi gminnej nr
364154 K Olesiakowa w
miejscowości Harkabuz w km
0+060-0+170
Modernizacja drogi gminnej nr
364200 K Głoskówka III w
miejscowości Podsarnie w km
0+000-0+256
Modernizacja drogi gminnej nr
364037 K Nowalanówka w
miejscowości Raba Wyżna w km
0+000-0+292
Modernizacja drogi gminnej nr
364354 K Jaroszówka w
miejscowości Skawa w km
0+000-0+230
Przebudowa drogi gminnej nr
364055 K Zarębówka w
miejscowości Raba Wyżna w km
0+400-0+815 oraz modernizacja
drogi w km 0+315-0+400

Budowa szlaku turystycznego na
terenie Gminy Raba Wyżna

Przebudowa drogi gminnej nr
364262 K Do Ferka I w miejscowości
Sieniawa w km 0+498-0+557

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA

Raba Wyżna

157 440,00 zł

Podsarnie, Harkabuz

Sieniawa

149 152,26 zł

30.08.2018r. 31.05.2019r.
Zadanie w trakcie realizacji
12.09.2018r. 28.09.2018r.
Zadanie zrealizowane
24.09.2018r. 15.10.2018r.
Zadanie zrealizowane: 243 mb bitumiczno-asfaltowa
27.09.2018r. 15.10.2018r.
Zadanie zrealizowane: 334 mb bitumiczno-asfaltowa
27.09.2018r. 03.10.2018r.
Zadanie zrealizowane: 241 mb bitumiczno-asfaltowa
27.09.2018r. 15.10.2018r.
Zadanie zrealizowane: 110 mb bitumiczno-asfaltowa
27.09.2018r. 05.10.2018r.
Zadanie zrealizowane: 256 mb bitumiczno-asfaltowa
12.10.2018r. 26.10.2018r.
Zadanie zrealizowane: 292 mb bitumiczno-asfaltowa
12.10.2018r. 24.10.2018r.
Zadanie niezrealizowane
(wstrzymane przez mieszkańców)
12.10.2018r. 13.11.2018r.
Zadanie zrealizowane: 500 mb płyty drogowe
3 572 504,93 zł17.10.2018r. 30.03.2020r.
Zadanie w trakcie realizacji: 7,02
mb-żwirowo - tłuczniowa
zabezpieczona destruktem
asfaltowym
18.10.2018r. 13.11.2018r.
Zadanie zrealizowane: 59 mb - płyty
drogowe
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Modernizacja drogi gminnej nr
364066 K Górne Rokiciny w
miejscowości Rokiciny Podhalańskie
w km 0+000-0+235
Przebudowa drogi gminnej nr
364110 K Szpurnogówka w
miejscowości Rokiciny Podhalańskie
w km 0+000-0+103
Modernizacja drogi gminnej nr
364069 K Od skrzyżowania koło OSP
w Rokicinach w km 0+160-0+460
Modernizacja drogi gminnej do roli
Zajączkówka w miejscowości
Bielanka o dł. 50 mb
Modernizacja drogi gminnej nr
364112K Gawlikówka w
miejscowości Rokiciny Podhalańskie
Przebudowa drogi wewnętrznej na
roli Brzeg w miejscowości Podsarnie
w km 0+000 - 0+190
Odtworzenie - modernizacja
zabezpieczeń uszkodzonych w
wyniku wezbrania wód w dniach 19
-20 lipca 2018r. w miejscowości
Rokiciny Podhalańskie
Odtworzenie - modernizacja
zabezpieczenia przy drodze gminnej
"Koło Policji" uszkodzonego w
wyniku wezbrania wód w dniach 19
-20 lipca 2018r. w miejscowości
Raba Wyżna
Odtworzenie - modernizacja
zabezpieczenia przy drodze gminnej
"Plebańskie" uszkodzonego w
wyniku wezbrania wód w dniach 19
-20 lipca 2018r. w miejscowości
Raba Wyżna
Odtworzenie - modernizacja
zabezpieczenia drogi gminnej „Na
Bór” uszkodzonej podczas
intensywnych opadów deszczu w
dniach 19 – 20 lipca 2018r. w
miejscowości Bielanka
Modernizacja drogi gminnej nr
364185K Makochowa w
miejscowości Podsarnie

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA

Rokiciny Podhalańskie

Rokiciny Podhalańskie

Rokiciny Podhalańskie

Bielanka

74 415,00 zł

Rokiciny Podhalańskie

Podsarnie

151 449,90 zł

Rokiciny Podhalańskie

Raba Wyżna

Raba Wyżna

Bielanka

Podsarnie

118 264,50 zł22.10.2018r. 16.11.2018r.
Zadanie zrealizowane: 235 mb bitumiczno-asfaltowa
101 000,22 zł22.10.2018r. 16.11.2018r.
Zadanie zrealizowane: 103 mb bitumiczno-asfaltowa
151 044,00 zł22.10.2018r. 16.11.2018r.
Zadanie zrealizowane: 300 mb destrukt afaltowy
22.10.2018r. 21.11.2018r.
Zadanie zrealizowane: 50 mb bitumiczno-asfaltowa
79 349,76 zł31.10.2018r. 21.11.2018r..
Zadanie zrealizowane: 100 mb bitumiczno-asfaltowa
28.11.2018r. 11.12.2018r.
Zadanie zrealizowane: 190 mb płyty drogowe
151 599,96 zł28.11.2018r. 11.12.2018r.
Zadanie zrealizowane: 114,9 m³ narzut kamienny

149 998,50 zł

30.11.2018r. 14.12.2018r.
Zadanie zrealizowane: 150 m³ narzut kamienny

67 500,00 zł

30.11.2018r. 11.12.2018r.
Zadanie zrealizowane: 67,5 m³ narzut kamienny

151 400,70 zł

14.12.2018r. 27.12.2018r.
Zadanie zrealizowane: 100 m² podbudowa betonowa

149 998,50 zł

14.12.2018r. 27.12.2018r.
Zadanie zrealizowane: 200 mb płyty drogowe
Wykonawca: F.H.P.U. "PAŁASZ
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ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2018 ROKU W MIEJSCOWOŚCI SKAWA
Lp.

Nazwa zadania

Koszt

Rodzaj
nawierzchni

Długość

Uwagi

1

Stermachówka

141 996,12 zł

żwirowotłuczniowa

320 mb

Zadanie realizowane w
ramach „gruntów
rolnych” –
doﬁnansowanie w
kwocie: 60 178,00 zł

2

Linkworówka - Koskówka

140 764,35 zł

bitumiczno asfaltowa

180 mb

-

3

Skawcówka 1

141 001,05 zł

bitumiczno asfaltowa

378 mb

Doﬁnansowanie w
ramach Programu
rozwoju gminnej i
powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019:
322 883,00 zł

4

Linkworówka - Koskówka

645 767,87 zł +
roboty
dodatkowe
302 049,82 zł

Razem

1 371 579,21 zł

-

bitumiczno asfaltowa

770 mb

1 648 mb

-

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2018 ROKU W MIEJSCOWOŚCI BUKOWINA-OSIEDLE
Lp.

Nazwa zadania

1

Łącznik z drogą gminną
„Harkabuz – Podszkle –
Las”

Razem

142 000,00 zł

Koszt

142 000,00 zł
-

Rodzaj
nawierzchni

Długość

Uwagi

bitumiczno asfaltowa

241 mb

-

241 mb

-

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2018 ROKU W MIEJSCOWOŚCI HARKABUZ
Lp.

Nazwa drogi/zadania

Koszt

Rodzaj
nawierzchni

Długość

Uwagi

1

Przebudowa centrum
wsi Harkabuz

139 000,01 zł

bitumiczno asfaltowa

-

792,5 m2

2

Olesiakowa

148 000,00 zł

bitumiczno asfaltowa

334 mb

-

3

Olesiakowa

138 000,00 zł

110 mb

-

Razem

425 000,01 zł

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA

-

bitumiczno asfaltowa
444 mb

-
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ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2018 ROKU W MIEJSCOWOŚCI PODSARNIE
Nazwa drogi

Koszt

Rodzaj
nawierzchni

1

Ohladowa

131 476,69 zł +
roboty
dodatkowe:
34 463,04 zł

2

Na Brzegu

3

Lp.

Długość

Uwagi

bitumiczno asfaltowa

335 mb

Doﬁnansowanie
z PROW w
kwocie:
83 658,00 zł

150 994,80 zł

bitumiczno asfaltowa

243 mb

-

Głoskówka III

148 000,00 zł

bitumiczno asfaltowa

256 mb

-

4

Na roli Brzeg

151 449,90 zł

płyty drogowe

190 mb

-

5

Makochowa

149 998,50 zł

płyty drogowe

200 mb

-

1 224 mb

-

Razem

766 382,93 zł

-

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2018 ROKU W MIEJSCOWOŚCI BIELANKA
Lp.
1
2
Razem

Nazwa drogi/zadania
Na roli Zajączkówka
Zabezpieczenie –
Na Bór
225 815,70 zł

Koszt

Rodzaj
nawierzchni

Długość

Uwagi

74 415,00 zł

bitumiczno asfaltowa

50 mb

-

151 400,70 zł

podbudowa
betonowa

-

100 m2

50 mb

-

-

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2018 ROKU W MIEJSCOWOŚCI SIENIAWA
Rodzaj
nawierzchni/
inne

Długość

Uwagi

149 998,50 zł

żwirowotłuczniowa

200 mb

-

Do Pytlówki

132 559,56 zł

bitumiczno asfaltowa

177 mb

3

Do Króla Górna I

15 040,44 zł

bitumiczno asfaltowa

20 mb

-

4

Do Ferka I

149 152,26 zł

płyty drogowe

59 mb

-

Lp.

Nazwa drogi/zadania

1

Do Bachuli I

2

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA

Koszt

STRONA 17

Razem

446 750,76 zł

-

456 mb

-

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2018 ROKU W MIEJSCOWOŚCI RABA WYŻNA
Lp.

Nazwa drogi/zadania

1

Modernizacja SUW

2

Do Roli Sołówka

90 000,00 zł

3

Na roli Majątek

4

Rodzaj
nawierzchni

Długość

Uwagi

-

Doﬁnansowanie z
PROW w kwocie:
502 898,00 zł

płyty drogowe

222 mb

-

147 231,00 zł

bitumicznoasfaltowa

306 mb

-

Most na roli Mardyłówka

149 199,00 zł

płyty drogowe
(betonowe)

-

27 m2

5

Kapałkówka

141 996,61 zł

bitumicznoasfaltowa

170 mb

-

6

Kordyłówka

135 001,11 zł

bitumicznoasfaltowa

170 mb

-

7

Na roli Bochorzówka

128 535,00 zł

destrukt
asfaltowy

70 mb

-

8

Pałaszówka

201 570,47 zł

bitumicznoasfaltowa

243 mb

9

Koło ZHZ

363 697,35 zł

bitumicznoasfaltowa

475 mb

10

Majątek

146 998,53 zł

bitumicznoasfaltowa

180 mb

-

11

Zarębówka

157 440,00 zł

płyty drogowe

500 mb

-

12

Nowalanówka

142 099,44 zł

bitumicznoasfaltowa

292 mb

-

13

Zabezpieczenie Plebańskie

67 500,00 zł narzut kamienny

-

67,5 m3

14

Zabezpieczenie – Koło
Policji

149 998,50 zł narzut kamienny

-

150 m3

Razem

3 571 067,01 zł

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA

Koszt

Modernizacja
1 549 800,00 zł stacji uzdatniania
wody

-

2 628 mb

Doﬁnansowanie
w ramach
Rządowego
Programu na
Rzecz Rozwoju
oraz
Konkurencyjności
Regionów
poprzez Wsparcie
Lokalnej
Infrastruktury
Drogowej: 394
424,00 zł

-
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ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2018 ROKU W MIEJSCOWOŚCI ROKICINY
PODHALAŃSKIE
Lp.

Nazwa drogi/zadania

1

Modernizacja remizy OSP

2

Kanalizacja sanitarna

3

Boisko wielofunkcyjne

4

Brzozowa

Koszt

Rodzaj
nawierzchni

Długość

Uwagi

-

Doﬁnansowanie
w ramach
konkursu
„Małopolskie
Remizy 2018”:
41 560,00 zł

-

-

poliuretanowa

-

Doﬁnansowanie
w ramach
konkursu
„Małopolskie
Boiska”:
194 542,00 zł

bitumicznoasfaltowa

90 mb

-

306 m2
301 m2

Doﬁnansowanie
w ramach
konkursu „Razem
bezpieczniej”:
50 000,00 zł

-

158 942,59 zł

128 827,89 zł Sięgacz A10-AH9
447 619,69 zł +
roboty
dodatkowe:
15 819,99 zł

86 098,77 zł

chodnik – kostka
jezdnia –
331 837,31 zł
bitumicznoasfaltowa

5

Od skrzyżowania PKP
w Rokicinach

6

Górne Rokiciny

118 264,50 zł

bitumicznoasfaltowa

235 mb

-

7

Szpurnogówka

101 000,22 zł

bitumicznoasfaltowa

103 mb

-

8

Od skrzyżowania koło
OSP
w Rokicinach

151 044,00 zł

destrukt
asfaltowy

300 mb

-

9

Gawlikówka

79 349,76 zł

bitumicznoasfaltowa

100 mb

-

10

Zabezpieczenie Potokiem

78 831,98 zł narzut kamienny

-

60 m3

11

Zabezpieczenie - Od
skrzyżowania PKP
w Rokicinach

72 767,98 zł narzut kamienny

-

54,9 m3

Razem

1 770 404,68 zł

-

828 mb

-

Zbiorcze zestawienie robót na drogach:
Miejscowość
RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA

Koszt

Długość dróg
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Bielanka

225 815,70 zł

50 mb

Bukowina-Osiedle

142 000,00 zł

241 mb

Harkabuz

286 000,00 zł

444 mb

Podsarnie

766 382,93 zł

1 224 mb

Raba Wyżna

2 021 267,01 zł

2 628 mb

Rokiciny Podhalańskie

1 019 194,52 zł

828 mb

446 750,76 zł

456 mb

Skawa

1 371 579,21 zł

1 648 mb

Razem

6 278 990,13 zł

7 519 mb

Sieniawa

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA
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Zadania remontowe zrealizowane w 2018 roku prowadzonych przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Koszt zadania
Lp
Opis zadania
w zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz:
Sieć wodociągowa Kosiczne:
- usunięto namuliska z górnego ujęcia wody oraz zapór przeciw
rumowiskowych,
1 - zakupiono i wymieniono 60 szt. wodomierzy
- wykonano nową elewację budynku ﬁltrów powolnych
Ujęcie wody Stachorówka:
- zakupiono kosiarkę
- wymieniono złoże ﬁltracyjne na mangan
2

Transport i łączność – drogi publiczne gminne:
wg oddzielnego zestawienia

Gospodarka mieszkaniowa:
- Ośrodek Zdrowia Raba Wyżna – wykonano remont klatki
schodowej i części poczekalni ogólnej,
- Ośrodek Zdrowia Skawa – wykonano remont poczekalni ogólnej,
- Budynek Filii Skawa Górna - wykonano przebudowę komórek
3
lokatorskich,
- Skawa – wykonano przegląd, konserwację, naprawę urządzeń
placu zabaw NIVEA
- zakup i montaż pieca c.o. w lokalu mieszkalnym w Ośrodku
Zdrowia Raba Wyżna
Gospodarka komunalna – gospodarka ściekowa i ochrona wód:
- Skawa – oczyszczalnia ścieków – przegląd i konserwacja urządzeń
4 oczyszczalni,
- naprawa ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków
- wywóz osadów
Gospodarka odpadami:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów od gospodarstw domowych
(zmieszane, segregowane, wielkie gabaryty, odpady niebezpieczne).
5
W 2018 r. zebrano i zagospodarowano ok. 1300 ton odpadów
zmieszanych, ok.604 tony odpadów segregowanych (w tym
gabaryty ok. 204 tony).
Oczyszczanie miast i wsi:
- wykonano zbiórki i wywóz odpadów z miejsc publicznych oraz
interwencyjny odbiór i wywóz odpadów,
6 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zakupiono rozsady kwiatów, ok. 300 szt, zakupiono skrzynki
ozdobne, torf, środki ochrony roślin, nawozy,
dokonano wymiany roślin w donicach

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA
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Transport i łączność – drogi publiczne gminne, tabela 2
lp

Miejscowość i rola

Zakres robót

1

Cała gmina

Zakup 1200 szt. Płyt Yomb

73 800 zł

2

Skawa Budzówka, Fudalejówka,
Orzechówka, Michałówka

Zakup i dostawa kruszywa na drogi
gminne

9 784 zł

3

Skawa Janiakówka

Ułożenie 400 sztuk płyt Yomb wraz
z podbudową

24 600 zł

Ułożenie 200 sztuk płyt Yomb wraz
z podbudową

16 912 zł

4 Bukowina Osiedle k. Starej remizy

Koszt

5

Cała Gmina

Remont wiat przystankowych

17 220 zł

6

Raba Wyżna Łopatkówka

Wykonanie odwodnienia drogi
gminnej

12 000 zł

7

Raba Wyżna Pudłówka

Remont bieżący drogi gminnej
destruktem asfaltowym

53 726 zł

8

Rokiciny Podh. Raba Wyżna
(Możdżeniówka,
Arendarczykówka)

Ułożenie destruktu asfaltowego na
drogach gminnych

144 131 zł

9

Skawa Nowakówka

Remont bieżący drogi, dostawa
ułożenie koryt, wykonanie cieku
poprzecznego, walcowanie
tłucznia

15 200 zł

Remont bieżący drogi,
korytowanie, dostawa i rozłożenie
tłucznia, walcowanie

17 220 zł

Remont bieżący drogi, wykonanie
odwodnienia, przełożenie płyt,
niwelacja terenu

27 675 zł

10

11

Raba Wyżna Kumorówka

Raba Wyżna Stramówka

12

Raba Wyżna Domałówka

Remont bieżący drogi, wykonanie
odwodniania, przełozenie płyt

23 370 zł

13

Skawa Koskówka

Remont bieżący drogi,
korytowanie i układanie kamienia

30 750 zł

Suma: 466 388,00 zł
Transport i łączność – drogi publiczne gminne, tabela 3
Miejscowość
i rola

Zakres robót

1

Bukowina Osiedle

Zakup 120 szt. Płyt ażurowych

8118,00 zł

2

Sieniawa

Zakup 200 szt. Płyt typu Yomb

13530,00 zł

lp
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Koszt
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3

Skawa Michałówka, Fudalejówka,
Pieskówka

Zakup kruszywa na drogi gminne

6232,41 zł

4

Cała gmina

Zakup drewnianych tablic
ogłoszeniowych

11070,00 zł

5

Skawa Michałówka

Zakup i montaż 160 metrów
bariery drogowej

28536,00 zł

6

Cała gmina

Zakup grysiku do posypywania
stromych podjazdów

9434,10 zł

7

Podsarnie

Zakup kruszywa do utwardzenia
dróg gminnych

18450,00 zł

8

Sieniawa Staﬁrówka

Wykonanie odwodnienia

13591,50 zł

9

Sieniawa Łajkówka

Wykonanie odwodnienia

7380,00 zł

10

Bukowina Osiedle

Przebudowa cieku, korytowanie i
przekładanie płyt

22755,00 zł

11

Skawa Pieskówka, Stachorówka

Bieżący remont drogi

14760,00 zł

12

Podsarnie

Bieżący remont drogi w obrębie
kościoła

19680,00 zł

13

Raba Wyżna Wojtusiówka

Remont bieżący

11931,00 zł

14

Raba Wyżna Łopatkówka

Remont bieżący

16200,00 zł

15

Skawa Kiełbasówka

Remont bieżący i odwodnienie

6765,00 zł

16

Bukowina Osiedle

Remont bieżący drogi gminnej

17712,00 zł

17

Bukowina Osiedle

Remont bieżący drogi gminnej

26568,00 zł

18

Skawa Kozłówka-Konieczkówka

Remont bieżący drogi

159010,49 zł

19

Raba Wyżna Łopatkówka

Remont bieżący Łopatkówka

20000,00 zł

20

Cała gmina

Remont zjazdów z dróg krajowych,
wojewódzkich na drogi gminne

119310,00 zł

21

Skawa Bieńkówka

Remont bieżący

27121,50 zł

22

Skawa Orzechówka

Remont bieżący

8487,00 zł

23

Sieniawa Kotarbówka

Remont bieżący

28370,00 zł

24

Skawa i Rokiciny

Montaż barier ochronnych

13407,00 zł

25

Skawa Pudłówka

Remont bieżący

10036,80 zł

26

Skawa Łukaszówka

Odwadnianie drogi i niwelacja
terenu

29778,30 zł

27

Skawa Skawcówka

Remont bieżący i przebudowa
przepustu

29397,00 zł

28

Skawa Otrębówka

Montaż barier ochronnych

18548,40 zł

29

Skawa Hanuszówka

Remont bieżący

21709,50 zł
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30

Skawa Budzówka

Montaż barier ochronnych

23542,20 zł

31

Raba Wyżna Kapałkówka,
Zarębówka

Remont bieżący

13997,40 zł

32

Skawa Otrębówka, Michałkówka

Montaż barier ochronnych

29397,00 zł

33

Skawa Bielówka

Remont bieżący

29520,00 zł

Suma: 834 345,60 zł

V. Oświata i kultura
Działania w obszarach strategii:
Priorytety:
- EDUKACJA
- KULTURA I DZIEDZICTWO
- OFERTA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej
realizując działania statutowe wpisuje się równocześnie w miejscową strategię rozwoju. Zadania
realizowane są w placówce głównej w Rabie Wyżnej oraz w ﬁliach w Skawie i Sieniawie. Zasięg
społeczny w zakresie czytelnictwa wynosi 14,7% (mieszkańców gminy korzystających z bibliotek) –
w 2018 we wszystkich trzech placówkach zarejestrowano łącznie 2167 osób. Zasięg poszczególnych
imprez jest uzależniony od celu i charakteru spotkania.
Dodatkowe zajęcia realizowane w porozumieniu ze szkołami i przedszkolami (w zakresie edukacji
kulturalnej, artystycznej, regionalnej, wychowania patriotycznego)
- Impreza, która objęła zasięgiem powiat nowotarski i uzyskała patronat Małopolskiego Kuratora
Oświaty : IV Konkurs Recytatorski Twórczości Jerzego Tawłowicza „Znajdziesz mnie kroplą rosy w
trawie”. Recytacjom towarzyszył występ aktorów zakopiańskiej Sceny A2 im. J.Tawłowicza. (Raba
Wyżna, liczba recytujących 68, na sali ok. 80 osób)
- Spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Brągielem „Opowieści ze świata jurt, podniebnych klasztorów
i pływających ogrodów” - dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych (Raba Wyżna 60
uczestników, Skawa 30 uczestników, Sieniawa 30 uczestników)
- wystawa z okazji Święta Niepodległości (Skawa trudno oszacować liczbę uczestników)
- „Czytanie kolorami” - czytanie w bibliotece 9 spotkań dla przedszkolaków (Sieniawa – łącznie ok.
350 uczestników)
- Lekcje biblioteczne (Raba Wyżna 6 dla klas I-III 125 uczestników, Sieniawa 1 dla przedszkolaków 35
uczestników, Skawa 3 dla uczniów szkół podstawowych 60 osób)
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Wsparcie i promocja uczenia się przez całe życie
- „Spisane piórem góralskiego Pegaza” otwarte warsztaty literackie dla osób piszących prowadzone
przez redaktora naczelnego „Gazety Kulturalnej” Andrzeja Dębkowskiego. (Raba Wyżna 20 osób)
Jednym z zadań bibliotek jest udział w udostępnianiu dóbr kultury w postaci szeroko
rozumianej książki. Zasięg społeczny w zakresie czytelnictwa wynosi 14,7% (mieszkańców gminy
korzystających z bibliotek) – w 2018 we wszystkich trzech placówkach zarejestrowano łącznie 2167
osób. Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach : książki na zewnątrz 35281, książki na
miejscu 2891, czasopisma na zewnątrz 549, czasopisma na miejscu 737 (razem 39458). W 2018 r.
przybyło łącznie 1518 woluminów
Imprezy kulturalne i rozrywkowe
- „Darcie pierza z Pegaza”. Impreza zorganizowana wspólnie z Aktywnymi Rabiankami, łączyła z
sobą folklor rabiański z poezją i muzyką. (Raba Wyżna 60 osób)
- „Pod skrzydłami bieszczadzkich aniołów” - spotkanie z Adamem Ziemianinem. Oprawa muzyczna
Dariusz Czarny ( kiedyś członek SDM, dziś lider zespołu U Studni) (Raba Wyżna 30 osób)
- III ogólnopolski konkurs poetycki pt. „Magia ogrodów” - do Raby wpłynęło 108 utworów z całej
Polski. Impreza ﬁnałowa z wystawą fotograﬁi i występem Barbary Leśniak oraz Young Stars (Raba
Wyżna 60 uczestników).
– Postęp w zakresie informatyzacji, dostosowanie do wymagań nowoczesnych centrów informacji,
promocja książki i czytelnictwa.
- Zakończenie konwersji z katalogu papierowego do elektronicznego w Rabie Wyżnej i Skawie
- We wszystkich bibliotekach prowadzono działalność informacyjno-bibliograﬁczną, można było
bezpłatnie skorzystać z komputerów i Internetu. We wszystkich placówkach jest Wi-Fi.
- Udział w szkoleniu w zakresie korzystania z baz POLONA i ACADEMICA, przygotowanie do
uruchomienia dostępu do bazy ACADEMICA w Rabie Wyżnej
- Biblioteka posiada na bieżąco aktualizowaną stronę www, w 2018 r zarejestrowaliśmy 39000
odwiedzin
- W zakresie promocji książki i czytelnictwa – wpisują się w ten punkt wszystkie imprezy
wymienione w raporcie.
- Dodatkową promocję książek biblioteki w Rabie i Sieniawie prowadzą w mediach
społecznościowych (facebook) – użytkownicy informowani są o zakupie nowości, o imprezach,
biblioteki polecają też wybrane książki i informują o ważnych wydarzeniach gminnych.
– Dokumentowanie dziedzictwa kulturalnego gminy i edukacja regionalna
- Dwa spotkania z historią, gdzie nasze dzieje były prezentowane na tle historii Polski: „Rabianie w
Powstaniu Warszawskim” (prowadzone przez Leszka Lisieckiego i Joannę Słodyczkę) oraz
„Goralenvolk – Konfederacja Tatrzańska : akcja i reakcja” (prelegenci Wojciech Szatkowski z
Muzeum Tatrzańskiego i Joanna Słodyczka), imprezie towarzyszyła wystawa historyczna
przygotowana przez Marię Fróg) – dla szkół, ale z możliwością włączenia się uczestników z
zewnątrz (Raba Wyżna łącznie 120 uczestników)
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- Wystawa historyczna z okazji odzyskania niepodległości – udostępniona pod kościołem w
Sieniawie i w Rabie W. (Sieniawa) – ilość uczestników trudna do oszacowania.
– Zajęcia dla uczniów i seniorów
- Noc w bibliotece : Szukając kwiatu paproci” - dla uczniów szkół podstawowych (Raba Wyżna 21
uczestników – obowiązują zapisy)
- Warsztaty lepienia z masy cukrowej „Zatrzymać lato” - dla przedszkolaków (Raba Wyżna 32
uczestników – obowiązują zapisy)
- św. Mikołaj w bibliotece (Sieniawa 30 uczestników)
- kolęda przedszkolaków w bibliotece (Skawa 30 osób)
- topienie Marzanny z przedszkolakami (Skawa 30 osób)
- wspólne przygotowanie ozdób świątecznych (w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia) (Skawa
40 osób)

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej
prowadzi działalność kulturalną oraz wykonuje zadania na podstawie statutu nadanego
uchwałą nr XLI/340/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 marca 2018 roku, ustawy z
dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Instytucja gospodaruje
samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie
gospodarkę w ramach posiadanych środków, w tym dotacji pochodzących od
organizatora, kierując się zasadami efektywności jej wykorzystania. Majątek instytucji
może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów zgodnych z zakresem jej działania.
Instytucją zarządza dyrektor, który odpowiada za całość spraw związanych z
prawidłowym jej funkcjonowaniem, realizacją jej zadań oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Organizator sprawuje kontrolę nad działalnością instytucji.
Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej kontynuuje dotychczasowe działania i
pielęgnuje dorobek ośrodka oraz tworzy nowe przedsięwzięcia kulturalne takie, jak
Fes•wal Kreatywny, Ferie z wyobraźnią, Kreatywne wakacje w gminie Raba Wyżna,
konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie, wyjazdy do kina i teatru, spotkania ze sztuką
teatralną, cykliczne koncerty tematyczne, koncerty gwiazd oraz spotkania ze znanymi
artystami, osobowościami kultury; ośrodek rozwija wachlarz zajęć cyklicznych.
Ponadto Gminny Ośrodek Kultury koordynuje działalność kulturalną na terenie gminy, co
polega na tworzeniu oferty programowej elastycznej i otwartej na potrzeby
mieszkańców gminy, współpracując w tym zakresie ze szkołami, przedszkolami
(współorganizacja fes•wali, przeglądów i konkursów) oraz następującymi instytucjami i
organizacjami w poszczególnych sołectwach na terenie gminy:
• w Rabie Wyżnej – z Gminną Biblioteka Publiczną (w zakresie promocji),
ze
Stowarzyszeniem Mała Armia Janosika (w zakresie promocji, koncertów, udostępnia
salę), z Stowarzyszeniem Aktywni Rabianie (w zakresie promocji Nocy Świętojańskiej
oraz Święta Ziemniaka), Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży (w zakresie promocji
RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA

STRONA 26

oraz organizacji wolontariatu), Studiem Piosenki Young Stars (w zakresie promocji
oraz oprawy wokalno-instrumentalnej przedsięwzięć scenicznych) oraz z Kołem
Gospodyń Wiejskich (w zakresie promocji oraz organizacji warsztatów kulinarnych z
cyklu „Kuchnia łączy pokolenia, dożynek), Ludowym Klubem Sportowym Orkan w
Rabie Wyżnej (w zakresie organizacji Fes•walu Kreatywnego), Jednostką OSP (w
zakresie utrzymania i koordynowania porządku podczas Fes•walu Kreatywnego oraz
pokazów pierwszej pomocy i innych działań prewencyjno-edukacyjnych)
• w Skawie – ze Stowarzyszeniem Rozwoju Inicjatyw Lokalnych E7 oraz z Jednostką
OSP, (w zakresie promocji, współorganizacji Święta Bobu) i z Salezjanami (w zakresie
tworzenia oferty zajęć dla dzieci i młodzieży)
• w Rokicinach Podhalańskich – z Klubem Sportowym Szarotka, Jednostką OSP (w
zakresie współorganizacji festynu sportowego „Szukamy Młodych Talentów” oraz
pikników sportowych)
• w Sieniawie – ze Stowarzyszeniem Regionalnym Sieniawianie (w zakresie
współorganizacji konkursu „Najpiękniejszy koszyczek wielkanocny” oraz konkursu
recytatorskiego literacko-gwarowego „Ojca Świętego imię nigdy nie zaginie”,
pikników rodzinnych), Stowarzyszeniem Sieniawski Zakątek oraz z Zespołem
Parkowo-Dworskim (w zakresie promocji)
• w Bielance – z Jednostką OSP (w zakresie współorganizacji festynu rodzinnego)
• na Orawie (Bukowina Osiedle, Harkabuz, Podsarnie) – ze Stowarzyszeniem Czarna
Orawa z Harkabuza i Stowarzyszeniem Orawianki z Podsarnia (w zakresie realizacji
Święta Orawy oraz Turnieju Trzech wsi Orawskich oraz pikników rodzinnych).
Więcej informacji z działalności GOK’u jest dostępna w serwisie internetowym hop://
www.gok.rabawyzna.pl oraz proﬁlu Facebook.

Oświata w Gminie Raba Wyżna

Informacja o działalności ZEAS Gminy Raba Wyżna za rok 2018
Struktura organizacyjna wraz z wielkością zatrudnienia:
Kierownik , główny księgowy, stanowiska ds. księgowych, płacowych i ubezpieczeń, ds.
organizacyjnych i księgowych, d.s. inwestycji, ds. organizacyjnych i kadrowych, ds.
realizacji projektów i stanowisko pomocnicze d.s. utrzymania czystości pomieszczeń.
Zadania realizowane i wynikające z obowiązującego statutu przyjętego uchwałą nr
Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 stycznia 2003 (z późniejszymi
zmianami) r. w sprawie powołania
jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół
Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna i nadania jej Statutu
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Zadania wynikające z uchwały nr XXV/197/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek
organizacyjnych Gminy Raba Wyżna:
„ Jednostką obsługującą, która będzie prowadzić wspólną obsługę określoną w § 1,
będzie „Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna”, natomiast
jednostkami obsługiwanymi będą następujące jednostki organizacyjne Gminy Raba
Wyżna:
1) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Rokicinach Podhalańskich,
2) ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKAWIE,
3) SZKOŁA PODSTAWOWA im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej,
4) SZKOŁA PODSTAWOWA im. Władysława Orkana w Sieniawie,
5) SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu,
6) SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie,
7) SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mariusza Zaruskiego w Bielance,
8) SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie,
9) GIMNAZJUM Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej,
10) PRZEDSZKOLE GMINNE w Sieniawie,
11) PRZEDSZKOLE GMINNE w Skawie,
12) PRZEDSZKOLE GMINNE w Rabie Wyżnej.
§ 2. W ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zapewni jednostkom
obsługiwanym obsługę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości w całości, jak
również obsługę ﬁnansowo-księgową, administracyjną i organizacyjną oraz obsługę
płacową, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Do zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej
obsługi należy w szczególności:
1) opracowanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych
dotyczących rachunkowości oraz
ich przedłożenie do zatwierdzenia kierownikom jednostek obsługiwanych,
2) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości ﬁnansowej
i sprawozdawczości z procesów ﬁnansowych i przekazywanie sprawozdań odpowiednim
jednostkom,
3) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych,
4) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA

STRONA 28

5) prowadzenie obsługi ﬁnansowo-księgowej funduszu socjalnego,
6) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i spraw z zakresu ubezpieczeń
społecznych,
7) dokonywanie wstępnej akceptacji dokumentów księgowych pod względem zgodności
z przepisami ustawy o ﬁnansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych,
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników
jednostek obsługiwanych,
9) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
10) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania
sprawozdań rzeczowo - ﬁnansowych i statystycznych,
11) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie przygotowania
projektu planu ﬁnansowego jednostki oraz w określonych sytuacjach planu ﬁnansowego
dochodów własnych i wydatków nimi ﬁnansowanych, wraz z projektami zmian tych
planów,
12) obsługa organizacyjna i administracyjna,
13) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
ZEAS koordynował większość projektów realizowanych jednostki oświatowe w Gminie
Raba Wyżna.

Gminne jednostki oświatowe

Placówka

Przedszkole
Gminne im.
Świętej Rodziny
w Rokicinach
Podhalańskich
Przedszkole
Gminne w Rabie
Wyżnej
Przedszkole
Gminne w
Sieniawie
Przedszkole
Gminne w
Skawie

Rodzaj

Przedszkole

Zespół

Zespół Szkolno Przedszkolny w
Rokicinach
Podhalańskich

Liczba uczniów
szkół (łącznie z
dziećmi w
oddziale "0")/
dzieci w
przedszkolach

Liczba
oddziałów

Wydatki w
przeliczaniu na
jednego ucznia
szkoły (łącznie z
dziećmi w
oddziale "0")/
dziecko w
przedszkolu

4

78

8 167,57 zł

Przedszkole

5

111

7 679,79 zł

Przedszkole

2

28

10 096,66 zł

Przedszkole

5

116

6 806,54 zł
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Szkoła
Podstawowa im.
Bronisława
Czecha w
Rokicinach
Podhalańskich
Szkoła
Podstawowa im.
Marii i Lecha
Kaczyńskich w
Podsarniu
Szkoła
Podstawowa im.
Marii
Konopnickiej w
Harkabuzie
Szkoła
Podstawowa im.
Mariusza
Zaruskiego w
Bielance
Szkoła
Podstawowa im.
Świętej Jadwigi
Królowej w
Rabie Wyżnej
Szkoła
Podstawowa im.
Władysława
Orkana w
Sieniawie
Szkoła
Podstawowa nr
1 im. Świętego
Jana Bosko w
Skawie ze Szkołą
Podstawową
Filialną w Skawie
Szkoła
Podstawowa nr
3 im. Świętego
Brata Alberta w
Skawie

Szkoła
podstawowa

Zespół Szkolno Przedszkolny w
Rokicinach
Podhalańskich

10

182

9 062,85 zł

Szkoła
podstawowa

9

73

16 173,11 zł

Szkoła
podstawowa

9

101

11 885,48 zł

Szkoła
podstawowa

8

89

12 619,13 zł

Szkoła
podstawowa

26

580

9 701,84 zł

Szkoła
podstawowa

10

175

9 202,48 zł

Szkoła
podstawowa

16

296

12 408,36 zł

Szkoła
podstawowa

9

107

12 103,87 zł

Przedszkola w Gminie Raba Wyżna
Przedszkole Gminne w Skawie to przedszkole 5- oddziałowe. 3 oddziały mieszczą się w
skrzydle A budynku zespołu Szkół w Skawie, natomiast 2 oddziały w ﬁlii w budynku szkoły
podstawowej na Górnej Skawie. Przedszkole jest czynne od godz.7.00 do godz.17.00. 2
oddziały pracują 5 godz. dziennie , 2 oddziały 10 godzin dziennie i 1 oddział 7 godz.
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- Liczba miejsc w przedszkolu to 125 , liczba uczęszczających w tym roku szkolnym dzieci to
121.
- Liczba nauczycieli : 12 ( 8 dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 kontraktowy)
Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej
•Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej posiada 5 oddziałów, w których przebywają dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. Czynne jest od 7.00 do 16.00.
•Ogólna liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 111.
•Liczba nauczycieli: 12.
•„Bezpieczne przedszkole”.
Przedszkole Gminne w Sieniawie jest przedszkolem dwuoddziałowym, w tym oddział 9 - cio
godzinny. Przedszkole funkcjonuje od 7.30 do 16.30. Liczba dzieci w placówce to 29,
pracowników 7, w tym 6 nauczycieli. Realizowane programy: program proﬁlaktyczny „Czyste
powietrze wokół nas”, program logopedyczny „Mówię poprawnie” oraz projekt edukacyjny
„Polska moja ojczyzna” i regionalny „Tu jest moje miejsce”.
Gminne Przedszkole im. Świętej Rodziny w Rokicinach Podhalańskich wchodzące w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich:
W roku szkolnym 2108/2019 zapisanych jest 78 dzieci.
Pracuje w nim 7 nauczycieli w pełnym wymiarze i 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 2
osoby obsługi i 2 stażystów.
Przedszkole znajduje się w budynku nr 13 usytuowanym w centralnej części miejscowości z
dobrym dojazdem i parkingiem.
W ostatnich latach budynek został dostosowany do potrzeb i wymogów przepisów
przeciwpożarowych. Zostały zamontowane systemy alarmowe i oddymiające na wypadek
pożaru, czy zadymienia pomieszczeń. Dostosowano również klatkę schodową do potrzeb
bezpieczeństwa przebywających w przedszkolu dzieci.
W budynku przedszkola są 4 sale zabaw dla dzieci, jadalnia, kuchnia ze zmywalnią, 3 toalety
dla dzieci i szatnia.
W przedszkolu są 4 oddziały w tym oddział 6 latków. Dwa oddziały pracują w godzinach 7:30
– 12:30, jeden oddział w godzinach 7:30 – 14:30 i jeden oddział w godzinach 7:30 – 16:30.

Informacje na temat pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkoli w Gminie
Raba Wyżna.
Wydłużono czas pracy przedszkoli - utworzone zostały dodatkowe grupy ponad podstawę
programową zgodnie z potrzebami rodziców.
Zapewniono wychowanie przedszkolne wszystkim zgłoszonym dzieciom ( w tym 3 latkom)
i jeżeli zachodziła taka potrzeba również dzieciom 2,5 letnim.
W przedszkolach realizowane są innowacje pedagogiczne
- zakodowane przedszkole – Rokiciny Podhalańskie
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- gotowanie wśród przedszkolaków – Skawa
W ramach pracy przedszkola rozwijamy między innymi: kompetencje kluczowe, postawy
patriotyczne. Kultywujemy regionalizm i promujemy aktywność ﬁzyczną, Damy o rozwój
kulturalno – artystyczny dzieci w tym poprzez wyjazdy dzieci do kina, teatru, muzeów
i na konkursy . Wspieramy talenty i pasje dzieci. Wszystkie te działania realizowane są we
współpracy z rodzicami.
Organizujemy międzyprzedszkolne i międzygminne konkursy i przeglądy: recytatorskie,
sportowe, piosenki, taneczne i teatralne z nagrodami.
W przedszkolach realizowana jest również preorientacja zawodowa – w tym celu
organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi i wycieczki do zakładów pracy i instytucji
•Spotkania z ciekawymi ludźmi (policjant, strażak, piekarz, cukiernik, hafciarka,
pielęgniarka, kominiarz, biathlonistka)
•Wycieczki ( do apteki, ośrodka zdrowia, biblioteki, na pocztę, do sklepu, domu opieki
społecznej, gospodarstwa rolnego, do lasu i nad rzekę)
Realizowane są również zewnętrzne programy proﬁlaktyczne np. „Czyste powietrze wokół
nas”, „Akademia Aqafresh”, „Niesamowity świat Higieny Jamy Ustnej” – program edukacji
stomatologicznej instytutu Blend a med. i Oral B, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
Uzyskaliśmy tytuł „Przedszkole promujące zdrowie”, co potwierdziło nasze starania o
wypracowanie odpowiednich nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia nie tyko u dzieci,
ale i w ich rodzinach. Dlatego priorytetem są:
•Ograniczanie spożycia słodyczy, na rzecz zdrowej żywności
•Owocowe dni (regularnie co czwartek)
•Częste wyjścia na spacer, na plac zabaw.
•Korzystanie z obiektów sportowych przy szkołach
Szkolenia dyrektorów z wykorzystaniem programów zewnętrznych „Nowa Era Komputera”,
„Kompetencje kluczowe”
Szkolenia nauczycieli zgodnie z potrzebami przedszkoli i nauczycieli oraz możliwościami
ﬁnansowymi - studia podyplomowe, kursy warsztaty, szkolenia.
W roku 2018 dokonano:
- zakupu tablic interaktywnych
- zakupu i wykorzystywanie systemów elektronicznych w pracy dyrektora (PABS, wizjanet)
- modernizacji placu zabaw

VI. Szkoły w Gminie Raba Wyżna
Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego w Bielance
jest wiejską 8 klasową szkołą z oddziałem przedszkolnym położoną jest na terenie Gminy
Raba Wyżna. Uczęszcza do niej 92 uczniów z Bielanki , Raby Wyżnej , Sieniawy oraz
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Chabówki. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli w tym 3 na urlopach macierzyńskim,
wychowawczym i zdrowotnym. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. 22 nauczycieli jest dyplomowanych 2
mianowanych, 2 kontraktowych i 1 stażysta.
W roku 2018 uczniowie nie pisali egzaminów, więc brak wyników.
I.PROJEKTY – szkoła realizowała 9 projektów takich jak:
1) Matematyczno-przyrodniczo- informatyczny „ Wiem, umiem, rozumiem” w którym
uczestniczą wszyscy uczniowie kl.I-VII realizując zajęcia z przyrody, matematyki,
programowania oraz ucząc się gry w szachy. W tym roku wzięli udział w 2 wycieczkach
edukacyjnych do Krakowa , były to Ogród Doświadczeń Stanisława Lema oraz Muzeum
Inżynierii Miejskiej . W ramach projektu przeszkolono 9 nauczycieli podczas 30 h
warsztatów z TIK oraz 14 h (w tym webinaria ) z mediów, programowania i graﬁki
komputerowej. Szkoła wzbogaciła się o nowoczesną infrastrukturę informatyczną , 14
laptopów i 1 projektor.
2) Eksperci programowania obejmujący uczniów klas I-III .Projekt poprzedzony 45 h
szkoleniami dla nauczycieli prowadzących 30 godzinne zajęcia . Szkoła otrzymała
kamerę, 2 tablety, klocki Lego , 4 maty do programowania wraz z zestawem klocków.
3)Już pływam , w którym wzięli udział uczniowie kl.III ucząc się pływania podczas 16
godzin na nowotarskiej pływalni.
4)Owoce i warzywa w szkole- 33 dzieci otrzymywało w każdym tygodniu zestaw owoców,
warzyw, soków lub jogurtów.
5) Mleko z klasą- wszyscy uczniowie otrzymywali przez cały rok kartoniki z mlekiem.
6)Bezpieczne przedszkole- projekt realizowany przez oddział przedszkolny .
7) Międzynarodowy program e Twening propagujący atrakcyjną metodę nauczania i
uczenia się dzieci oraz młodzieży w formie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii. W nowej podstawie programowej znajdują się zapisy
odnoszące się wprost do tej metody: „W szkole powinny być organizowane wydarzenia
związane z językami obcymi nowożytnymi , np. konkursy, wystawy, dni języków obcych,
zajęcia teatralne , udział w programach europejskich typu e Twenning.
8) Instaling- innowacyjny program do nauki słówek , w którym uczestniczyli uczniowie na
języku angielskim oraz niemieckim. Dzięki systematycznej pracy z programem uzyskali
certyﬁkat.
9)Kompetencje na szóstkę –ogólnopolski projekt realizowany przez klasę V w ramach
godzin wychowawczych. Podczas
prowadzonych
lekcji uczniowie trenowali
kompetencje społeczne, ćwiczyli pracę w grupie oraz uczyli się pracować ze sobą metodą
projektu. Główne zadanie polegało na zaplanowaniu obchodów wybranego święta. U
nas był to Dzień Św. Patryka – patrona Irlandii. Projekt zakończył się sukcesem uczniów w
postaci głównej nagrody , a były nią warsztaty przeprowadzone 15 czerwca bieżącego
roku w naszej szkole przez trenera i psychologa Uniwersytetu Dzieci , których tematem
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były „Emocje”.
10) Niepodległa – Rajd „Szaroty”- informacja w prasie.
II. KONKURSY – 25 % uczniów Szkoły zdobywało sukcesy w 9 konkursach
zewnętrznych takich jak:
1) Moje Selﬁe z Zaruskim- 4 laureatów otrzymało główną nagrodę w postaci 2
dniowego
rejsu
jachtem szkoleniowym Mariusz Zaruski po Zatoce Gdańskiej
zorganizowanym i sponsorowanym przez Polski Związek Żeglarski,
2)Ogólnopolski konkurs języka angielskiego - Archimedes Lingua Plus – 3 laureatów w
tym 1 pierwszego stopnia
3) Gminny konkurs języka angielskiego Spelling Champion- 1 wyróżnienie
4)Międzyszkolny konkurs recytatorski Katarzyny Kracik w Spytkowicach- II miejsce oraz 2
wyróżnienia
5) Międzyszkolny konkurs o Św. Janie Pawle II – 2 laureatów
6) Powiatowy konkurs plastyczny organizowany przez KRUS „Bezpiecznie na wsi” 1
wyróżnienie
7)Biegi przełajowe o Puchar Burmistrza Rabki- Zdroju – 2 II miejsca
8)Zawody sportowe w Rokicinach Podhalańskich klas I-III - 2 miejsce w rzucie piłką
lekarską
9)Międzyszkolny konkurs pieśni patriotycznych i wojskowych w Rabce Zdroju – 1
wyróżnienie
10) Małopolski Konkurs Matematyczny – etap powiatowy

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie
jest niewielką placówką z wielkimi tradycjami. Istnieje od drugiej połowy XIX wieku i
przeszła wiele historycznych zawirowań. W roku 2018 nastąpiła kolejna zmiana – po
dwudziestu latach znowu pojawił się oddział klasy VIII, który w 2019 roku przystąpi do
egzaminu decydującego o przyjęciu do szkoły średniej. Cały czas więc stajemy przed
nowymi wyzwaniami. Po wakacyjnym remoncie oddano do użytku piętro z salami dla
klas VI-VIII (w pełni wyposażone w laptopy, telewizory, materiały potrzebne na
przedmioty przyrodnicze i ﬁzyczno-chemiczne) oraz zmodernizowano salę oddziału
przedszkolnego, aby zapewnić uczniom i nauczycielom komfortowe warunki pracy
sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi.
W Szkole podstawowej w Harkabuzie w roku w 2018 r. zatrudnionych było 25 nauczycieli
10 pracujących w pełnym wymiarze 15 na nie pełny wymiar, co przekład Asię ogólnie na
15,03 etatu. Nauczyciele w podziale na awans zawodowy: stażyści 2, kontraktowi 6,
mianowani 6, dyplomowani 11 (dane 30 września 2018 r.).
W szkole uczył się 101 uczniów i dzieci w 9 oddziałach. W szkole funkcjonuje oddział
przedszkolny.
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Kalendarz szkolny przewiduje wiele wydarzeń, które pozwalają kultywować lokalne
tradycje. W roku 2018 obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka, przy okazji którego
organizujemy Rodzinny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Międzypokoleniowe występy
pozwalają na prezentację mało znanych utworów, zapomnianych instrumentów czy
tradycyjnych strojów. W czasie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia odbyły się
konkursy na najładniejszą ozdobę świąteczną, w czasie których uczniowie we współpracy
z rodzicami tworzą dekoracje łączące tradycję i nowoczesność. Dzięki współpracy z Radą
Rodziców uczniowie mogą poznać świąteczne smaki (tłusty czwartek, wigilia szkolna).
Nasza placówka dba o wartości patriotyczne, zarówno w wymiarze lokalnym (udział klas
VII-VIII w Rajdzie im. Szaroty), jak i ogólnym. W roku 2018 jak zwykle uroczyście
obchodziliśmy Święto Konstytucji Trzeciego Maja, jednak szczególnie intensywnie
włączyliśmy się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Nasi uczniowie
brali udział w wielu konkursach (plastyczny, recytatorski, historyczny, muzyczny) oraz
akcjach związanych z ty świętem („Sto kartek na stulecie niepodległości”, „BohaterON”).
Przedstawiciele naszej placówki brali udział w okolicznościowym spotkaniu z
prezydentem Polski Andrzejem Dudą w Podsarniu.
Pragniemy w naszych uczniach rozpalać ciekawość świata i promować aktywne
spędzanie czasu, dlatego też staramy się organizować wiele ciekawych wycieczek. W roku
2018 nasi uczniowie brali udział w dwudniowej wycieczce do Wrocławia, w wycieczce do
Krakowa (park trampolin GoJum, Galeria Sztuki Współczesnej, Biblioteka Jagiellońska), a
dzięki działającemu w naszej szkole klubowi wędrownemu starsi uczniowie wzięli
również udział
w Zlocie Turystycznym im. Trybowskich oraz byli na Trzech Koronach. Organizujemy na
terenie szkoły spotkania z ciekawymi ludźmi – w roku 2018 odwiedzili nas Adam
Kownacki (polski bokser wagi ciężkiej) i Arkadiusz Ceremuga (taternik).
Nasza szkoła daje uczniom możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań – nie
tylko poprzez udział w licznych konkursach (muzycznych – szkolny zespół „Orawskie
Smyki”, recytatorskich, plastycznych, sportowych, ortograﬁcznych, językowych,
czytelniczych, szachowych), ale także przez organizowanie różnych imprez i uroczystości
(Dzień Talentów, Dzień Kibica, Dzień Głośnego Czytania, Happening „Życzliwość i
szacunek”, Dzień Wiosny, Dzień Książki, Dzień Papieski, Dzień Nauczyciela, szkolne
jasełka, walentynki, andrzejki, karnawał i wiele innych). Każdy uczeń ma okazję wykazać
się swoimi umiejętnościami
w wybranej dziedzinie, a także poznać nowe obszary dzięki innowacjom realizowanym
przez nauczycieli („Co słychać w Himalajach?”, „Bajkoterapia”, „Można piękniej! –
poznajemy kaligraﬁę”).
Liczne akcje przeprowadzane w szkole pozwalają uczniom rozwijać empa•ę i wrażliwość,
otwierają na drugiego człowieka: sprzedaż Dobroczynnych Kartek Świątecznych, akcja
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Góra Grosza, kiermasz świątecznych ciasteczek, akcja Pączek dla Afryki to tylko niektóre z
nich.
Uczniowie udzielają się też w innych akacjach:
- wszyscy są członkami SKO i systematycznie oszczędzają
- cała szkoła wzięła udział w zorganizowanym przez WOŚP biciu rekordu w jednoczesnej
resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- uczniowie klas młodszych biorą udział w programie „Owoce w szkole”, „Małopolska w
zdrowej atmosferze” „Szkoła na widelcu” „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Szkolne
przygody słodziaków”
Dokładamy wszelkich starań, by pobyt uczniów w naszej szkole był czasem
urozmaiconym, inspirującym, pobudzającym do rozwoju. Łączymy tradycję i
nowoczesność, pielęgnujemy relacje między uczniami, rodzicami i nauczycielami,
ponieważ to my wszyscy razem tworzymy naszą szkołę.

Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu
jest ośmioletnią szkołą z Oddziałem Przedszkolnym. Obecnie uczy się w niej 73 uczniów. Mają
oni sprzyjające warunki lokalne, do ich dyspozycji pozostają sale lekcyjne wyposażone
w sprzęt mul•medialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzieci korzystają również
z sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska sportowego, biblioteki mul•medialnej wzbogaconej
o nowe księgozbiory dzięki wsparciu ogólnopolskiego programu „Książki naszych marzeń”.
Uczniowie chętnie realizują dodatkowe zadania i biorą udział
w ciekawych projektach. W trosce o ich rozwój i bezpieczeństwo realizowane są programy:
„Odblaskowa szkoła”, „Mały Mistrz”, „Jestem mały – wiem więcej”, „Bezpieczna i przyjazna
szkoła”, „Bieg po zdrowie”.
Ponadto szkoła rozwija zdolności i zainteresowania podopiecznych, którzy biorą udział
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, odnosząc w nich liczne sukcesy. Dwukrotnie nasze
uczennice uzyskały tytuł laureata i ﬁnalisty w Małopolskim Konkursie Humanistycznym.
Uczniowie otrzymują nagrody w konkursach recytatorskich, literackich, muzycznych oraz
plastycznych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Działający przy szkole
zespół „Iskierki” nagrał płytę
pt. „Chwalimy Pana”, a wiersze absolwentów i uczniów doczekały się wydania tomiku
„Skarbiec poezji”.
Warto nadmienić, że nasza placówka posiada zaszczytny tytuł „Szkoły Jagiellońskiej”, który
otrzymała za realizację długofalowego projektu „Od bliskiej sercu Orawy, przez królewski
Kraków do stolicy Warszawy”. Kultywując tradycje regionu, realizowaliśmy przy współpracyz
Etnograﬁcznym Muzeum w Zubrzycy Górnej projekt pt. „Od ziarenka do bochenka chleba”
oraz „Bajania gospodyń orawskich i zapach wypiekanego w domu chleba”. Natomiast z
Muzeum Etnograﬁcznym w Krakowie realizowaliśmy projekt „Etnograﬁa - teren działań”,
który miał za zadanie przybliżyć i bliżej poznać tradycje naszego regionu.
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Dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków, organizujemy dla nich warsztaty,
w trakcie których powstają piękne prace - małe dzieła sztuki na konkursy pisanek, palm
wielkanocnych, bombek bożonarodzeniowych czy pięknych wytworów z jesiennych darów
natury w corocznym konkursie „Barwy Jesieni”.
Mocną stroną prowadzonych działań wychowawczych jest budzenie postaw patriotycznych
wśród dzieci. W roku 2011 po długich przygotowaniach szkoła otrzymała imię Pary
Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Patronują naszej pracy wychowawczej już siedem
lat, a hasłem przewodnim są słowa profesora Lecha Aleksandra Kaczyńskiego: „Musimy
pielęgnować swoją kulturę, musimy pamiętać o swojej historii, musimy pamiętać o swojej
tożsamości. Tożsamości ciekawej, niepowtarzalnej, na którą złożyły się nasze skomplikowane
dzieje”. Pielęgnujemy swoją kulturę, krzewimy patriotyzm podczas obchodów świąt
państwowych, realizując projekty, biorąc udział w quizach, konkursach, imprezach, naśladując
patriotyczną postawę naszych wspaniałych patronów. Przedstawiciele uczniów dumnie
prezentują sztandar szkoły podczas ważnych uroczystości szkolnych i gminnych. Wzięliśmy
udział
w uroczystości odsłonięcia Piety Smoleńskiej w Krakowskim Centrum Jana Pawła II oraz
w wielu lokalnych i szkolnych obchodach świąt państwowych i kościelnych związanych
z ważnymi rocznicami oraz patronami szkoły. Corocznie odbywają się również konkursy
patriotyczne i plastyczne związane z ich sylwetkami.
W trosce o bezpieczeństwo uczniów realizujemy długofalowy projekt po hasłem „Poradnik
bezpiecznego ucznia”, w ramach którego obyły się spotkania
z przedstawicielami GOPR-u, PSP, a w 2016 roku na zaproszenie Pary Prezydenckiej
pojechaliśmy do Warszawy i uczestniczyliśmy w spotkaniu po hasłem „Bezpieczne wakacje z
Parą Prezydencką”. Uczniowie byli zachwyceni prezentacjami służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo oraz porządek w naszym kraju.
Cyklicznie organizujemy wyjazdy uczniów na zieloną szkołę nad Morze Bałtyckie
oraz wycieczki, które pozwalają poznawać najpiękniejsze zakątki Ojczyzny, jej kulturę
i bogatą historię.
W ramach działań charytatywnych i wolontariatu realizujemy szlachetne zadania, angażując
się w akcje „Szlachetnej Paczki” czy „Góry Grosza”. Porządkujemy co roku szlak papieski,
organizujemy zbiórki pieniędzy dla chorych i potrzebujących dzieci. Wspieramy również
schronisko dla bezdomnych zwierząt. Za pracę charytatywną i wolontariat otrzymaliśmy
Medal św. Mikołaja.
Wspólnie z nauczycielami i przy współpracy z rodzicami dbamy o poszanowanie godności
dzieci. Zapewniamy im w szkole przyjazne, bezpieczne, zdrowe warunki do nauki oraz
zabawy, dbając o ich indywidualny rozwój, ucząc pracy zespołowej oraz rozwijając ich
samodzielność i kreatywność.
Nasza szkoła jest nowoczesna i innowacyjna, wspiera inicjatywy uczniów i ich rodziców.
Jest otwarta na wszelkie nowości. Współpracujemy z instytucjami, które chętnie nas
wspierają. Są to między innymi: Paraﬁa pw. Ojca Świętego Jana Pawła II w Podsarniu Harkabuzie, Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka
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Publiczna, Straż Pożarna. Możemy liczyć także na lokalnych pasjonatów pszczelarstwa,
rolnictwa czy stolarstwa. Zapraszamy również do szkoły ciekawych ludzi - aktorów,
sportowców, przedstawicieli różnych zawodów, którzy swoją pasją dzielą się
z uczniami.
Kultywujemy tradycje Orawy, organizując co roku święto orawskie, konkursy poetyckie
i spotkania z mieszkańcami z okazji Dnia Babci i Dziadka czy Dnia Rodziny. Realizowaliśmy
projekt regionalny „Poznajemy Orawę”. Dzieci odbyły wycieczkę do wszystkich czternastu wsi
orawskich, poznając ich zabytki i ciekawych ludzi.
Chlubą i wizytówką naszej placówki jest sztandar z wizerunkiem Pary Prezydenckiej Marii i
Lecha Kaczyńskich. Dbamy o dobre imię szkoły, promujemy swoje sukcesy
i osiągnięcia oraz opisujemy ważne wydarzenia na stronie internetowej, na bieżąco
dokumentujemy życie szkoły w kronikach szkolnych oraz albumach.
W szkole uczyło się 58 uczniów a w oddziale przedszkolnym 15 uczniów. Liczba nauczycieli–
25.
Realizowane dodatkowe programy w palcówce.
SZKOŁA OTRZYMAŁA NARODOWY PATRONAT PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY NAD
OBCHODAMI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.
Projekt SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW – lekcje i wydarzenia nt. patriotyzmu prowadzone w
szkole i lokalnej społeczności (konkursy, wywiady, prelekcje, prezentacje mul•medialne).
Realizowała projekt NARODOWY PROGRAM CZYTELNICZY (zaopatrzono bibliotekę szkolną w
dodatkowych 150 książek).
Realizowała projekt współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pt. EKSPERCI PROGRAMOWANIA, skierowanego do uczniów klas I – III.
Uczniowie odbyli zajęcia, nauczyciele przeszkolenie, a szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt
informatyczny: tablety, maty oraz klocki do programowania.
Realizuje program antytytoniowej edukacji zdrowotnej BIEG PO ZDROWIE.
Bierze udział w ogólnopolskim programie dla szkół na nieodpłatne dostarczanie owoców i
warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych dla uczniów klas I – V.
Realizuje projekt dla uczniów klasy III - UMIEM PŁYWAĆ.
Realizuje projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury” dla dzieci Oddziału Przedszkolnego
– rozpowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych, zaangażowanie rodziców i
uświadomienie korzyści z głośnego czytania dzieciom.
Wp ro w a d z i ł a i n n o w a c j e m a t e m a t y c z n e p t . „ C z y h a fc i a r k i z n a j ą s i ę n a
matematyce?” ( matematyczne wyszywanki).
Realizowała projekt „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania
z Internetu, e- usług w gminie Raba Wyżna” dla rodziców i seniorów – przeszkolono 108
osób.
Realizowała projekt Polskiej Akcji Humanitarnej „Studnia dla Afryki”.
Uzyskała tytuł laureata III edycji Konkursu Ekologicznego „Edukujemy – pomagamy”.
Dzieci uzyskiwały wiele nagród i wyróżnień w konkursach lokalnych i ponadlokalnych.
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Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
ma swą siedzibę w dwóch budynkach Raba Wyżna 120 i Raba Wyżna 65, administruje boiskiem
sportowym Olimpik i kompleksem sportowym Orlik. Społeczność szkolną tworzą:
Do 08.2018 r.:
2 oddziały przedszkolne
16 oddziałów klas I-VII
10 oddziałów gimnazjalnych
599 uczniów
65 nauczycieli
14 pracowników obsługi
Od 09.2018 r.:
2 oddziały przedszkolne
19 oddziałów klas I-VIII
5 oddziałów gimnazjalnych
582 uczniów
65 nauczycieli
14 pracowników obsługi
Do szkoły dowożeni są uczniowie z miejscowości Bielanka, Sieniawa, Rokiciny Podhalańskie,
Bukowina Os., Harkabuz, Podsarnie.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 –średni wynik szkoły
język polski 65%
historia/WOS 56,3%
matematyka 49,5%
przedmioty przyrodnicze 53,9%
język angielski 53,8%
Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną, dobrze przygotowaną bazę dydaktyczną.
1.Projekty realizowane i współﬁnansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014- 2020: „Matematyka, przyroda, informatyka-znam, umiem i
rozumiem” – 318 310,00zł, „Ja w świecie = przyroda + matematyka + informatyka” – 350 374,00zł,
„Eksperci programowania w podregionie nowotarskim”, „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II” – 47 760,00 zł
- „Nauka pływania, aktywne spędzanie czasu” - projekt ﬁnansowany przez Gminę Raba Wyżna
oraz rodziców - w projekcie uczestniczyło 68 uczniów z klasy 3.
- „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka” - programem objęci uczniowie oddziałów
przedszkolnych i klas 1-3 we współpracy z Agencją Rynku Rolnego
2. Działalność innowacyjna:
W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne:
- 100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości- innowacja obejmująca całą społeczność szkolą, druk
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kartek, wysłanie, wykonanie mapy Polski oraz przygotowanie wystawy;
- Różne drogi do Niepodległej – innowacja obejmująca całą społeczność szkolną (uczniowie,
nauczyciele,
rodzice) przy współpracy; GOK, Towarzystwa Historycznego „Błyskawica” z Nowego Targu, paraﬁa,
pracownicy urzędu gminy, pracownicy urzędu pocztowego, BS Raba Wyżna, mieszkańcy Raby
Wyżnej,
organizacja Międzyoddziałowego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej;
- Żywy zielnik- świat w roślinach zamknięty- przygotowanie różnorodnych kolekcji roślin na
korytarzach szkolnych. Udział uczniów w projektowaniu, zakładaniu i pielęgnacji zielonych
przestrzeni na terenie szkoły stanie się praktycznym sposobem nabywania umiejętności
potrzebnych w życiu codziennym np. przesadzanie roślin, sprawowanie nad nimi opieki, wybór
optymalnego podłoża i nasłonecznienia;
- Szkoła nocą - Zorganizowanie nocy spędzonej w szkole wśród rówieśników połączonej z udziałem
w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej przy wykorzystaniu rekwizytów i fantomów.,
zajęcia rekreacyjno sportowe, wyświetlenie ﬁlmu i wspólna kolacja.
„Najmłodszy też może być czytelnikiem” - uczęszczanie klas zerowych do szkolnej biblioteki, gdzie
nauczyciel odczytuje uczniom teksty literatury dla dzieci. Uczniowie na podstawie usłyszanego
tekstu tworzą ilustrację, z których tworzone są książki.
3.Realizowane projekty edukacyjne i programy:
-„W jaki sposób wybitni Polacy wpływali na odzyskanie przez Polskę niepodległości?”
głównym celem projektu było uświadomienie uczniom jak dużą rolę w społeczeństwie mogą
odgrywać osoby prezentujące najwyższy patriotyzm i kierujący się w swoim życiu altruizmem.
-"Tę książkę warto przeczytać! Kampania reklamowa wybranej lektury." Efektem pracy uczniów jest
ulotka reklamowa, plakat i ﬁlmik nagrany przez dwóch uczniów zachęcający do czytania literatury
fantasy.
-„Trzymaj Formę” – realizacja programu przy współpracy z Państwową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Nowym Targu, propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie
zbilansowanego odżywiania połączonego z aktywnością ﬁzyczną, przeciwdziałanie otyłości,
zachęcanie do aktywności ﬁzycznej, poznanie niebezpieczeństwa chorób i zagrożeń cywilizacyjnych
(udział uczniów w zawodach sportowych oraz w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia, aktywne
długie przerwy, pogadanki przez radiowęzeł, zajęcia wychowania zdrowotnego, gazetki, spektakle
proﬁlaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia proﬁlaktyczne z dietetykiem).
-„Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” Program
antynikotynowy realizowany w oddziałach 0-VIII
- „Owce w sieci” - Program ukazujący zagrożenia Cyberprzemoc realizowany w klasach IV
- Stop Uzależnieniom! Zajęcia realizowane w klasach IV-VIII
- „ Relacje, które łączą” - realizacja kampanii społecznej podkreślająca wagę postaw i wartości,
których źródłem jest rodzina - Fundacja Narodowego Dnia Życia
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- „Dobrze cię widzieć”. realizacja kampanii społecznej, w ramach projektu „Bezpieczna droga”, jest
poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci
i młodzieży.
-„ Tarcza 2.0 „-działania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, radzenia sobie
ze stresem i emocjami.
- Małopolski projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowujący uczniów do niesienia pomocy
potrzebującym: ZOL NASZ WSPÓLNY DOM- spotkania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w
Rabie Wyżnej, ZAKRĘTKI - POMAGAMY NIE TYLKO PRZYRODZIE...- zbiórka plas•kowych zakrętek
z przeznaczeniem na leczenie chorej mukowiscydozę Wiktorii, DAJ WŁOS- akcja organizowana przez
Fundację Rak’n’Roll i oﬁarowały swoje włosy na peruki, MASKOTKA POD CHOINKĘ- zbiórka
artykułów spożywczych, chemicznych i zabawek dla potrzebujących z terenu gminy, ŚWIATŁO DLA
SYRII – nawiązanie współpracy z Fundacją Światło dla Syrii i przeprowadzenie zbiórki pieniędzy
z przeznaczeniem na pomoc ludności cywilnej dotkniętej skutkami wojny, WSZYSTKIE KOLORY
ŚWIATA – udział w akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF, uszycie lalek i
przeprowadzenie zbiórki pieniędzy
z przeznaczeniem na szczepienia ochronne dla dzieci z krajów trzeciego świata.
- Pola Nadziei – realizacja projektu organizowany przez Fundację im. Adama Worwy, udział w
Żonkilowym Marszu Nadziei w Nowym Targu Celem działań jest pomoc ludziom cierpiącym oraz ich
bliskim, którzy zmagają się z przewlekłą, ciężką lub nieuleczalną chorobą
oraz edukacja
społeczeństwa w zakresie opieki paliatywno- hospicyjnej poprzez rozprowadzenie sadzonek żonkili
i zbiórka pieniędzy. Nasi uczniowie uczestniczą też w akcji "I Ty możesz zostać Świętym
Mikołajem". Obok szkoły posadzone zostało Pole Nadziei. Zakwitłe rokrocznie żonkile - symbol
nadziei - są zanoszone do pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Rabie Wyżnej.
-współpraca ze Szkołą dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju- ma na celu
integracje uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi rówieśnikami, opieka nad młodzieżą
niedowidzącą podczas XVI Spartakiady Integracyjnej Dzieci i Młodzieży

- współpraca ze Szkolnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w RabceZdroju;
- liczne akcje charytatywne: piernikowa pomoc dla Gabrysi; szarlotkowy zawrót głowy; zbiórka
artykułów higienicznych – Akcja dla Kijowa; zbiórka plas•kowych zakrętek; zbiórka artykułów
spożywczych, przemysłowych i zabawek dla rodzin potrzebujących rodzin z terenu miejscowości;
akcja świąteczne ciasto dla samotnych;
Dzieci uzyskiwały wiele nagród i wyróżnień w konkursach lokalnych i ponadlokalnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich
W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa im. B. Czecha
- Gminne Przedszkole im. Św. Rodziny
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Zespół Szkolno-Przedszkolny mieści się w dwóch budynkach – w jednym siedzibę ma
przedszkole oraz klasy pierwsze (2 oddziały), w drugim budynku uczą się klasy od II do VIII.
Obydwa budynki są na bieżąco remontowane. Budynek, w którym jest przedszkole został
dostosowany do przepisów przeciwpożarowych jakie musi spełniać budynek przeznaczony
dla dzieci w wieku przedszkolnym.
W roku 2018 w budynku szkoły przeprowadzono remont, który pozwolił na
utworzenie 2 dodatkowych sal lekcyjnych i gabinetu proﬁlaktyki zdrowotnej. Dodatkowe sale
były potrzebne ze względu na zwiększoną ilość oddziałów (reforma). W jednej sali utworzono
pracownie ﬁzyczno-chemiczną i wyposażono w odpowiednie meble i sprzęt, w drugiej
pracownie językową. Zespól Szkolno-Przedszkolny ma odpowiednią bazę do zajęć
sportowych: dwa boiska tartanowe, jedno mniejsze do piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej
oraz drugie boisko wielofunkcyjne wybudowane w 2018 r. ze środków zewnętrznych i
środków gminy. Przy szkole jest również plac zabaw modernizowany corocznie, w tym także
w 2018 r. W szkole działa świetlica.
Wyposażenie zarówno szkoły jak i przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne
wzbogacane jest w każdym roku. Obecnie we wszystkich klasach jest tablica interaktywna
lub monitor interaktywny oraz laptop. W szkole jest pracownia komputerowa, pracownia
ﬁzyczno-chemiczna, pracownia językowa, biblioteka, sala gimnastyczna. Do szkoły zakupiono
urządzenie zabezpieczające sieć internetową. Szkoła od kilku lat korzysta z dziennika
elektronicznego, w 2018 r. zakupiła i wdrożyła program e-biblioteki.
W naszym przedszkolu i szkole szczególną uwagę poświęcamy bezpieczeństwu,
wychowaniu do wartości, promowaniu zdrowego trybu życia,
kształceniu postaw
patriotycznych, promowaniu regionalizmu i tradycji , postaw proekologicznych, wdrażaniu do
czytania oraz kształceniu kompetencji kluczowych. W szkole działa aktywnie wolontariat.
W szkole i w przedszkolu organizowane są uroczystości środowiskowe (Dzień Babci i
Dziadka, Dzień Rodziny, spotkania świąteczne) oraz szkolne i państwowe. Organizowane są:
Tydzień Zdrowia, Tydzień Życzliwości, Tydzień bezpieczeństwa w sieci, Dni Regionalne, Dzień
Talentów, Dzień Nauki i akcje charytatywne. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym
rozwijające zainteresowania i zdolności np.; koło teatralne, plastyczne, komputerowe,
szachowe, matematyczne, przyrodnicze, sportowe, kreatywne i zajęcia programowania.
Jako zespół organizujemy trzy duże imprezy: Memoriał Bronisława Czecha w
sportach zimowych, Przegląd Pieśni Religijnej oraz Przegląd Piosenki Przedszkolnej, które
gromadzą uczestników z terenu naszej gminy i gmin ościennych.
Szkoła i przedszkole współpracują z wieloma instytucjami i partnerami, które
wspomagają rozwój dzieci, uczniów. Wspomnę o tych najważniejszych jak Ochotnicza Straż
Pożarną, Klub Sportowy Szarotka, Paraﬁa w Rokicinach, Gminny Ośrodek Kultury w Rabie
Wyżnej, Publiczna Biblioteka w Rabie Wyżnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Stowarzyszenie „Przyjazna Doliny Raby i Czarnej Orawy”, Policja, Stowarzyszenie „Klub karate
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tradycyjnego – Tatry Zakopane”, Klub sportowy „Rysy Bukowina Tatrzańska”, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki i Informatyki,
Rodzina naszego Patrona, Szkoły im. B. Czecha, szkoły i przedszkola z terenu Gminy oraz ze
Spytkowic, Jabłonki, Chabówki, Radą Sołecką, radnymi Rady Gminy. Jesteśmy instytucją,
która wpływa na rozwój środowiska np.; realizując projekt „Nowa Era Komputera”, którego
celem był rozwój umiejętności komputerowych rodziców, seniorów i innych osób ze
środowiska.
W przedszkolu przebywa 78 dzieci w 4 oddziałach: dwóch pięciogodzinnych, jednym
siedmiogodzinnym i jednym dziewięciogodzinnym. W szkole – 183 uczniów uczy się w 10
oddziałach.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych jest 33 nauczycieli. W przeliczeniu na pełne
etaty to 25,98 etatów.
W przedszkolu 7 nauczycieli jest zatrudnionych w pełnym wymiarze
W szkole pracuje 26 nauczycieli, w tym 4 pracujących zarówno w szkole jak i przedszkolu
(katecheta, nauczyciel j. angielskiego, pedagog, logopeda)
Realizowane programy i projekty
W szkole corocznie realizujemy sporo programów i projektów we współpracy z podmiotami
zewnętrznymi. Programy wzbogacają nasza ofertę programową i umożliwiają wzbogacenie
bazy szkoły i przedszkola.
W roku 2018 realizowano następujące programy i projekty:
1.,,Eksperci programowania’’ 4 nauczycieli skorzystało z 40 godzinnych bezpłatnych
szkoleń, po których przeprowadzili zajęcia z uczniami. Szkoła wzbogaciła się o 4 tablety,
maty do kodowania i klocki Lego.
2.,,Aktywna tablica’’ – doﬁnansowanie zakupu 2 monitorów interaktywnych.
3.„Szkolny Klub Sportowy” – doﬁnansowanie zajęć sportowych dla uczniów.
4. Nauka pływania – dla uczniów klasy III
5.,,Cybernauci, bądź bezpieczny w sieci’’- bezpłatne warsztaty dla uczniów, nauczycieli i
rodziców.
6.,,Nowa Era komputera’’ – szkolenia komputerowe prowadzone dla rodziców i osób z
terenu Gminy Raba Wyżna (156 uczestników) (szkoła wzbogaciła się o 9 laptopów
przeznaczonych do zajęć z uczniami).
7.,,Owoce w szkole’’ – uczniowie klas I-V otrzymują owoce i warzywa.
8.,,Mleko w szkole’’ – uczniowie klas I-V otrzymują mleko, jogurty, serki i keﬁr.
9.,,Szkoła Promująca Zdrowie’’ – szkoła i przedszkole za swoje działania promujące
zdrowie otrzymało certyﬁkat.
10.,,Szkoła Młodych Patriotów’’ – szkoła i przedszkole za działania patriotyczne
prowadzone z uczniami i mieszkańcami otrzymały certyﬁkat.
11. Program ,,Cała Polska czyta dzieciom’’, popularyzacja czytelnictwa, do programu
włączeni rodzice, dziadkowie i mieszkańcy Rokicin.
12. Program ,,Jak nie czytam, jak czytam’’.
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13. „Szkoła Odkrywców Talentów” – program pozwalający odkrywać talenty i pasje dzieci.
14. „Akademia Przyjaciół Pszczół” uczniowie mogli poznać życie pszczół.
15. „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę” to programy
realizowane z udziałem Sanepidu.
16.„Kręci mnie bezpieczeństwo” – ogólnopolski program dotyczący bezpieczeństwa.
Innowacje realizowane w szkole i w przedszkolu:
1.,,Szachy w przedszkolu’’.
2.,,Kruszymy zadania tekstowe’’.
3.,,Wkręceni w czytanie i programowanie’’.
4.,,100 pozdrowień na stulecie niepodległości’’.
5.„Zakodowane Przedszkole”
Dzieci uzyskiwały wiele nagród i wyróżnień w konkursach lokalnych i ponadlokalnych.

Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Sieniawie
jest ośmioklasową szkołą podstawową. Uczy się w niej 152 uczniów klas I- III oraz 23 dzieci
oddziału przedszkolnego, łącznie 175 dzieci w 10 oddziałach. Pracuje tu 25 nauczycieli, w tym
14 na pełny etat. Spośród 25 nauczycieli, aż 6 jest zatrudnionych w ramach pomocy
psychologiczno- pedagogicznej, nauczyciele ci pracują w niepełnym wymiarze godzin.W
szkole realizowane są programy: Mleko w szkole, Owoce w szkole oraz programy edukacyjne
„ Matematyka, przyroda, informatyka, znam, umiem, rozumiem”, ‘Programowanie” Złożony
został wniosek „ Aktywna tablica”
Uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, gdzie osiągają
wysokie wyniki. Zwycięzcy konkursów szkolnych przechodzą do kolejnych etapów
Osiągnięciem naszych uczniów jest zdobycie ﬁnału Małopolskiego konkursu z j. niemieckiego,
dostanie się do ﬁnału konkursu piosenki niemieckiej. I miejsce – XVI Przegląd Recytatorski im.
Katarzyny Kracik. Uczniowie naszej szkoły dostali się też do ﬁnału w kategorii „ Poznajemy
nasze lasy ” Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie „Z dobrą nowina przez życie”
Bardzo wysokie wyniki zdobywamy w sporcie.
Szkoła jest też organizatorem gminnego konkursu w kategorii lekkoatletyka.
Dzieci uzyskiwały również wiele nagród i wyróżnień w konkursach lokalnych i
ponadlokalnych.
We współpracy ze stowarzyszeniem „Sieniawianie” organizujemy regionalny konkurs poetycki
„ Ojca świętego, imię nigdy nie zaginie”
W szkole prowadzone są innowacje.
„ Jak bawiły się nasze babcie”
„Żołnierze wyklęci wciąż żywi bohaterowie”- metoda projektu
„Na naszym stole kolorowo i zdrowo”
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Innowacje prowadzone były przy współpracy z instytucjami zewnętrznymi, zapraszano gości,
którzy przybliżali uczniom historię na podstawie własnych doświadczeń, a także prowadzili z
uczniami warsztaty.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową
Filialną w Skawie
Szkoła publiczna. 16 oddziałów w tym 2 oddziały gimnazjalne. Placówka posiada
bardzo dobre wyposażenie jak i zaplecze edukacyjne w tym: pracownie przedmiotowe,
halę sportową siłownię, pracownię informatyczną, stołówkę wraz z zapleczem
kuchennym prowadzonym przez ﬁrmę zewnętrzną. Szkoła posiada wielofunkcyjne boisko
sportowe wraz ze stadionem, bieżnią i kortami oraz boiskami do piłki siatkowej i
koszykówki. Szkoła posiada bardzo rozwinięty system monitoringu wizyjnego. Szkoła
wyposażona w profesjonalną infrastrukturę sieciową i komputerową (nowoczesny sprzęt
komputerowy, światłowody, serwer, WiFi, łącze internetowe o przepustowości 100
Mbps/10 Mbps. Szkoła pełni ważną rolę w środowisku lokalnym, współpracuje z licznymi
instytucjami. Kadrę stanowi profesjonalny, zgrany, ciągle rozwijający się zespół
nauczycieli. Szkoła cyklicznie uczestniczy w realizacji wielu zewnętrznych projektów.
Liczba dzieci w placówkach edukacyjnych: 297 uczniów, liczba nauczycieli: 45.
Wyniki egzaminacyjne uczniów;
- Historia i WOS - STANIN 5 - wynik wyższy od średniej gminnej,
- Język niemiecki poziom podstawowy - STANIN 5 wynik wyższy od średniej powiatowej,
- Matematyka - STANIN 6 - wynik wyższy od średniej gminnej i powiatowej,
- Język polski - STANIN 6 - wynik wyższy od średniej gminnej i powiatowej, klasa III A
wynik wyższy od średniej wojewódzkiej,
- Język angielski poziom podstawowy - STANIN 8 - wynik wyższy od średniej gminnej i
powiatowej i wojewódzkiej po raz siódmy, klasa III A i IIIB wynik wyższy od średniej
gminnej, powiatowej i wojewódzkiej, wynik wyższy od średniej wojewódzkiej o 15,8%,
- Język angielski poziom rozszerzony - wynik wyższy od średniej gminnej i powiatowej i
wojewódzkiej (po raz piaty), klasa III A i III B wynik wyższy od średniej gminnej,
powiatowej i wojewódzkiej, klasa IIIA wynik wyższy od średniej wojewódzkiej o 18,8%.
Realizowane dodatkowe programy w palcówce:
Szklanka mleka,
Ekonomia na co dzień,
Stała współpraca z UNICEF,
Lepsza szkoła,
Gminne „Już pływam” (30 uczniów klas III),
Owoce w szkole,
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Bieg po zdrowie,
Odblaskowa szkoła,
Eksperci programowania – edukacja wczesnoszkolna
JA W ŚWIECIE = PRZYRODA + MATEMATYKA + INFORMATYKA”, w którym udział biorą
klasy VII oraz II-III gimnazjum „MATEMATYKA, PRZYRODA, INFORMATYKA - ZNAM,
UMIEM I ROZUMIEM”,
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – doradztwo zawodowe dla
uczniów.
Sukcesy lokalne lub ponadlokalne dzieci lub nauczycieli;
Nauczycielka WF – drużynowy mistrz świata (Kanada) bieg z przeszkodami –
Runmageddon. Dzieci uzyskiwały wiele nagród i wyróżnień w konkursach lokalnych i
ponadlokalnych.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie
jest zlokalizowana w budynku Skawa 278. Obejmuje edukacją obwód szkolny o
numerach domów : Skawa od 250 do 480. Budynek istnieje od 1975 roku a w 2007 roku
dokończono gruntowna modernizację i rozbudowę o salę gimnastyczną i sale lekcyjne z
nowymi węzłami sanitarnymi.
Obecnie w budynku znajduje się 9 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki,
biblioteka szkolna, sala zajęć indywidualnych, pokój socjalny dla obsługi i nauczycieli,
pokój nauczycielski. Szkoła posiada nowoczesne boisko sportowe, plac zabaw dla I etapu
edukacyjnego i parking dla pracowników oraz rodziców. Cały teren szkoły jest ogrodzony
i monitorowany przez system 15 kamer.
- Liczba dzieci w placówkach edukacyjnych,
W roku szkolnym 2018/2019 w szkole uczy się 85 uczniów w kl. I-VIII oraz 22 dzieci
w oddziale przedszkolnym. Najliczniejsza klasa to 15 uczniów najmniej liczna to 5.
- Liczba nauczycieli,
W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest 23 nauczycieli w tym w pełnym
wymiarze godzin 11. Kadra jest wykształcona wielokierunkowo i posiada następujące
stopnie awansu zawodowego: 12 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 2
kontraktowych, 5 stażystów.
- Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół ( informacje ogólno-statystyczne)
W 2015/2016 był ostatni egzamin szóstej klasy – egzamin na poziomie j. polski. 5 stanin,
matematyka -6 stanin, j. angielski – 4 stanin
W historii egzaminów mieliśmy ucznia z maksymalna ilością punktów oraz z 7 staninem
wynik szkoły.
- Realizowane dodatkowe programy w palcówce
W placówce realizowane są programy były realizowane:
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Umiem pływać, szkoła przyjazna rodzinie, owoce w szkole, szklanka mleka, e-teatr, szkoła
odkrywców talentów, mały mistrz, szkoła promująca zdrowie – posiadamy wojewódzki
certyﬁkat jako jedyna szkoła podstawowa w gminie, cybernauci, szkoła patriotów. Szkoła
dwukrotnie otrzymała certyﬁkat wiarygodnej placówki oświatowej oraz bezpieczna
placówka oświatowa.
- Sukcesy lokalne lub ponadlokalne dzieci lub nauczycieli.
Doskonalenie bazy lokalowej
W latach 2005- 2017 – wykonano wiele prac adaptacyjno remontowych i rozbudowy
szkoły.
Rok 2018 – zakup monitorów interaktywnych w ramach programu „Aktywna tablica”
Podnoszenie jakości i atrakcyjności szkoły
Ubogacenie oferty edukacyjnej o kółko szachowe, SKS, naukę pływania dla kl. III, naukę
programowania dla najmłodszych.
Współpraca i aktywizacja rodziców – dwa razy do roku kiermasze świąteczne, organizacja
festynu rodzinnego w czerwcu z okazji dnia patrona.
Wychowanie prozdrowotne – certyﬁkat wojewódzki szkoły promującej zdrowie rok 2015
i 2018, udział w wielu projektach i programach promujących zdrowy styl życia: „Rośnij
zdrowo na sportowo!” „Śniadanie Daje Moc”, „Szkoła na widelcu”, „Szklanka
Mleka” „Owoce w szkole”, „Bieg po zdrowie”. Organizacja szkolnych mundiali. Działalność
szkolnej pielęgniarki i pedagoga.
Wychowanie patriotyczne – organizacja co roku szkolnego rajdu na Wysoką, zapraszanie
grup rekonstrukcyjnych do szkoły, organizacja marszobiegu dla Niepodległej, apele
rocznicowe, wycieczki do miejsc historycznych: Warszawa, Kraków, Wrocław, Zakopane.
Udział dzieci w Rajdzie Szaroty i biegach patriotycznych.
Edukacja artystyczna – spotkania z malarstwem na szkle, wizyty w teatrach – warsztaty
i spektakle, organizacja szkoły tańca w szkole, występy artystyczne, kółko teatralne.
Wolontariat – udział w akcji kolędników misyjnych, adopcja na odległość, szlachetna
paczka, rodakom na wschodzie, szkoła Unicefu, współpraca z ośrodkiem dzieci
ociemniałych w Rabce-Zdroju.
Udział szkoły w programie Szkoła Odkrywców talentów.
Kształtowanie cech przedsiębiorczych
Działalność w szkole SKO oraz udział w konkursie talentowiSKO, spotkania z ciekawymi
ludźmi: goprowiec, weterynarz, wędkarz, leśnik, sportowiec, twórca ludowy,
bibliotekarz, poeta, aktor.
Projekty międzynarodowe
Udział i sukcesy szkoły w konkursach transgranicznych w Chochołowie – konkurs szopek.
Bezpieczna i zdrowa edukacja
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Zapewnienie uczniom opieki pielęgniarskiej w ramach proﬁlaktyki medycyny szkolnej.
Udział szkoły w wielu konkursach o tematyce zdrowotnej i proﬁlaktycznej np.: przy mnie
nie pal, Aids, proﬁlaktyka wszawicy i chorób zakaźnych. Udział szkoły w programie
„Cybernauci” oraz „Dbam o mój@ zasięg”. Udział w projekcie „Bądźmy poszukiwaczami
autorytetów” oraz „Dobrze cię widzieć”. Organizacja egzaminów na kartę rowerową oraz
udział z dobrymi efektami z zawodach Bezpieczeństwa Ruchu drogowego. Zapraszanie
policji na spotkania z dziećmi. Praca pedagoga szkolnego.
Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia
Udział uczniów we wszystkich zawodach gminnych rożnych dyscyplin sportowych
i osiąganie przez uczniów sukcesów sportowych także na etapie powiatu. Wycieczki
szkolne: autokarowe, piesze, rajdy. Organizacja szkolnych rozgrywek sportowych np.
mundiali. Pedagogizacja rodziców w zakresie ruchu na świeżym powietrzu.
System doskonalenia kadry
Udział szkoły w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych, Eksperci programowania,
Szkołą współpracy.
Szkoła posiada certyﬁkat: Bezpieczna placówka oświatowa, Wiarygodna szkoła, Szkoła
promująca zdrowie, Szkoła przyjazna rodzinie.

VII. Ład przestrzenny
W roku 2017 Rada Gminy Raba Wyżna podjęła uchwały o przystąpieniu do zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Bukowina-Osiedle, Podsarnie,
Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Skawa. Obszary wyznaczone do zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obejmowały 40 obszarów zlokalizowanych na obszarze gminy w
tym w miejscowości:
•Bukowina-Osiedle 4 obszary,
•Podsarnie – 10 obszarów,
•Raba Wyżna – 9 obszarów,
•Rokiciny Podhalańskie – 5 obszarów,
•Skawa – 12 obszarów.
Po zakończeniu procedury określonej w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn.
zm.) w roku 2018 Rada Gminy w Rabie Wyżnej w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwaliła zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości
następującymi uchwałami:
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•uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr II/13/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle w Gminie Raba Wyżna,
•uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr II/14/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Podsarnie w gminie Raba Wyżna,
•uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr II/15/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna w gminie Raba Wyżna,
•uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr II/16/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Rokiciny Podhalańskie w gminie Raba Wyżna,
•uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr II/17/2018 Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w gminie Raba Wyżna.
Łączna powierzchnia obszarów objętych zmianą miejscowych polanów zagospodarowania
przestrzennego wyniosła ok. 65 ha.
W roku 2018 do Wójta Gminy Raba Wyżna zostało złożonych 51 wniosków o zmianę
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie poszczególnych miejscowości.
Wnioski te obejmują głównie prośbę o zmianę miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na tereny związane głównie z funkcją pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
zabudowę rekreacji indywidualnej oraz na tereny usługowe i produkcyjne.

VIII. Zasoby materialne gminy
Drogi i mosty
Drogi gminne Gmina Raba Wyżna – zestawienie zbiorcze na koniec 2018r.
ogółem:
437.5 km
(pow. 1010,0 tys. m2)
[100%]
twarde ulepszone:
111,1 km
(pow. 328,8 tys. m2)
[25%]
twarde nieulepszone:
20,5 km
(pow. 52,4 tys. m2)
[5%]
2
gruntowe:
305,9 km
(pow. 628,8 tys. m )
[70%]
Obiekty mostowe w ciągu dróg gminnych: 59 szt.
Na terenie Gminy Raba Wyżna do kategorii dróg gminnych (publicznych) zostało zaliczonych 363
dróg. Drogi te posiadają własne numery i nazwy.
Z kolei ze względu na parametry techniczne drogi gminne na terenie Gminy Raba Wyżna można
podzielić na dwie klasy:
- drogi klasy D (drogi dojazdowe),
- drogi klasy L (drogi lokalne),
Następujące drogi gminne są klasy L:
- nr 364065K „Od skrzyżowania PKP” w Rokicinach Podhalańskich,
- nr 364078K „Łysa Góra” w Rokicinach Podhalańskich,
- nr 364021K „Na Łysą Górę” w Rabie Wyżnej,
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- cz. drogi nr 364022K „Koło ZHZ” w Rabie Wyżnej,
- cz. drogi nr 364033K „Bielówka” w Rabie Wyżnej,
- nr 364274K „Skrzyżowanie koło GS - Chabówka” w Skawie,
- cz. drogi nr 364385K „Linkworówka – Koskówka” w Skawie,
Łączna długość dróg gminnych klasy L to 6,25 km. Pozostałe drogi to drogi klasy nie wyższej niż
dojazdowe (klasy D).

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Na podstawie Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001r.( Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz. 1322, 1777,
z 2016 r. poz. 8, 1250) jak również Uchwały nr XI/88/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia
24-09-2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Raba Wyżna na lata 2016-2020 ZGKiM na koniec 2018 roku wynajmuje 22 lokale
mieszkalne o łącznej powierzchni 1258,25m² oraz 14 lokali użytkowych. Miesięczne stawki za
najem mieszkań reguluje Zarządzenie Wójta Gminy Raba Wyżna nr 7/2017 z dnia 31-01-2017r.
Stawka bazowa wynosi 7zł za 1m² powierzchni użytkowej oraz 3,50zł za 1m² w przypadku jeżeli
najemca korzysta z lokalu bez kuchni lub łazienki. W roku 2018 wystawiono ok. 600 faktur. Gmina
zabezpiecza dla wszystkich lokali media oraz wykonuje remonty główne lokali np. wymieniono w
Bielance 2 piece gazowe na nowe. Pomalowano klatkę schodową do mieszkań w ośrodku zdrowia
w Rabie Wyżnej. Prowadzone są bieżące przeglądy instalacji gazowych , elektrycznych oraz
przewodów kominowych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane.
ZGKiM prowadzi bieżące rozliczenia z dostawcami mediów i następnie rozlicza je z najemcami
lokali. Prowadzi również ewidencję wniosków o przydział lokalu mieszkalnego i w sytuacji
pojawienia się wolnego lokalu mieszkalnego lokale są przydzielane są z listy na podstawie uchwały
nr XXXVII/339/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3-10-2009 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raba Wyżna .

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Raba Wyżna w
2018 roku

I . Podstawa prawna
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z późniejszymi zmianami) do gminnego zasobu nieruchomości należą
nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie
wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminnym
zasobem nieruchomości Gminy Raba Wyżna
gospodaruje Wójt Gminy Raba Wyżna, w
szczególności poprzez: ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
zapewnienie wyceny tych nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonywanie czynności
RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA

STRONA 50

związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, zbywanie oraz
nabywanie nieruchomości do zasobu, wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości
wchodzących w skład zasobu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w
szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o
zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub
użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, składanie wniosków
o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości Gminy Raba Wyżna oraz o wpis w księdze
wieczystej. Wójt Gminy Raba Wyżna gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami
racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej i
realizacją zadań publicznych.
II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu – stan na dzień 31.12.2018 rok

III. Zestawienie powierzchni nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – stan na dzień
31.12.2018 rok
L.p.

Imię i nazwisko

1

Ludowy Klub
Sportowy
,,Orkan” w Rabie
Wyżnej
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użytkowanie
wieczyste

Boisko sportowe
( stadion )
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III. Zestawienie powierzchni nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – stan na dzień
31.12.2018 rok
L.p.

Imię i nazwisko

1

Ludowy Klub
Sportowy
,,Orkan” w Rabie
Wyżnej

Powierzchnia
użytkowania
wieczystego

Wys o ko ś ć o p ł at y
rocznej w złotych

Uwagi

1,9857 ha

Nieodpłatne
użytkowanie
wieczyste

Boisko sportowe
( stadion )

IV. Wykaz umów użyczenia – stan na dzień 31.12.2018 rok został przedstawiony i przekazany do
Rady Gminy
V. Wykaz dzierżawców Gminy Raba Wyżna – stan na dzień 31.12.2018 rok
L.p.

Imię i nazwisko

Powierzchnia dzierżawy

Wysokość czynszu

1 Osoba fizyczna

0,0962 ha

10,46 zł

2 Osoba prawna

0,0048 ha

3 Osoba fizyczna

0,5633 ha

72 zł + VAT
88,56 zł brutto
61,24 zł

4 Osoba fizyczna

0,6995 ha

76,05 zł

6 Osoba fizyczna

0,1702 ha

18,50 zł

7 Osoba fizyczna

0,3947 ha

42,91 zł

8 Osoba fizyczna

0,3000 ha

32,62 zł

9 Osoba fizyczna

0,2257 ha

24,54 zł

10 Osoba fizyczna

0,3388 ha

36,83 zł

11 Osoba fizyczna

0,0030 ha

45 zł brutto kwartalnie

12 Osoba fizyczna

2,6578 ha

288,96 zł

13 Osoba prawna.

0,6195 ha

14 Osoba prawna

0,0006 ha

4729,32 zł
z VAT 5817,06 rocznie
543,60 zł
z VAT 668,63 zł rocznie
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15 Osoba prawna

4 mkw

16 Osoba fizyczna

Lokal 12 mkw

17 Osoba fizyczna

98,65 mkw

18 Osoba prawna

2364/3 część

271,80 zł
z VAT 334,31 zł rocznie
295,20 zł brutto kwartalnie
986,50 zł
z VAT 1213,40 miesięcznie
45 zł

0,0500 ha

z VAT 55,35 zł rocznie
550 zł

20 Osoba fizyczna

0,3601 ha

z VAT 676,50 zł kwartalnie
39,15 zł

21 Osoba fizyczna

0,0030 ha

45 zł brutto kwartalnie

22 Osoba fizyczna

0,0030 ha

45 zł

23 Osoba prawna

0,0146 ha

z VAT 55,35 zł miesięcznie
350 zł brutto miesięcznie

24 Osoba prawna

0,2000 ha

19 Osoba prawna

200 ton destruktu asfaltowego o
wartości 10000 zł

Rokiciny Podhalańskie – Gmina Raba Wyżna wydzierżawiła część działki o nr 549, w Rokicinach
Podhalańskich o pow. 0,0001 ha, na czas nieograniczony, z przeznaczeniem pod lokalizację witacza
przy drodze wojewódzkiej,
- Gmina Raba Wyżna wydzierżawiła nieodpłatnie teren rzeki, część działki 197 o pow. 0,0033ha, na
okres 20 lat, pod budowę mostu, na Smalcówkę, od RZGW.
- Gmina Raba Wyżna wydzierżawiła nieodpłatnie teren rzeki, o pow. 0,0844ha, na okres 6 lat, pod
infrastrukturę transportową od RZGW,
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren potoku Ubocz ( na wysokości drogi Brzozowa i Ceglarzówka ) o
pow. 0,0012 ha, z przeznaczeniem pod odprowadzenie wód opadowych, od RZGW,
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren potoku Ubocz ( na wysokości drogi k/OSP ) o pow. 0,0020 ha,
z przeznaczeniem pod odprowadzenie wód opadowych, od RZGW,
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren od PKP o pow.13 mb pod przebicie i umieszczenie kanalizacji,
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren od PKP o pow.14 mb pod przebicie i umieszczenie kanalizacji i
wodociągu,
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren od PKP o pow.14 mb pod umieszczenie kanalizacji,
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren od PKP o pow.10mb pod umieszczenie kanalizacji,
Spytkowice - Gmina Raba Wyżna zajęła część drogi krajowej Kraków - Chyżne, w Spytkowicach o
pow. 0,0005 ha, na okres 1 roku, z przeznaczeniem pod lokalizację witacza przy drodze krajowej,
Raba Wyżna
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– Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby ( na wysokości Kapałkówki ) o pow.0,0149 ha, z
przeznaczeniem pod rurociąg kanalizacyjny i umocnienia brzegu od RZGW
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby ( na wysokości Kapałkówki ) o pow.0,0141 ha, z
przeznaczeniem pod przepompownie ścieków i dojazd od RZGW
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby ( Pagiet ) o pow.0,0046 ha, z przeznaczeniem pod
odprowadzenie wód opadowych od RZGW
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby ( na wysokości drogi k/ZHZ ) o pow. 0,0025 ha, z
przeznaczeniem pod odprowadzenie wód opadowych, od RZGW
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren od PKP o pow.16 mb pod umieszczenie kanalizacji,
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren od PKP o pow.12 mb pod umieszczenie kanalizacji,
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren od PKP o pow.12 mb pod umieszczenie kanalizacji,
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren od PKP o pow.18 mb pod umieszczenie kanalizacji,
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren od PKP o pow.12 mb pod umieszczenie kanalizacji,
Sieniawa
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby o pow.0,0016 ha, z przeznaczeniem pod przyczółki
mostu i infrastrukturę transportową ,
VI. Zbycie i nabycie praw własności nieruchomości Gminy Raba Wyżna w okresie
01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

od

- sprzedaż nieruchomości gminy w trybie przetargów nieograniczonych lub rokowań,
- sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, jeśli spełnione będą przesłanki w art.37 ust.
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- darowiznę nieruchomości Gminy Raba Wyżna na rzecz jednostek samorządu terytorialnego l u b
Skarbu Państwa w celu realizacji ich zadań,
- dokonywanie zamian nieruchomości pomiędzy Gminą Raba Wyżna a Skarbem Państwa lub
jednostkami samorządu terytorialnego bądź osobami ﬁzycznymi oraz prawnymi – w
zależności
od potrzeb wynikających z przepisów szczególnych, realizacji celów publicznych lub uregulowania
stanów prawnych nieruchomości,
- wydzierżawianie ( wynajmowanie) nieruchomości Gminy Raba Wyżna,
- użyczanie nieruchomości Gminy Raba Wyżna – w razie potrzeb wynikających z i n d y w i d u a l nyc h
czynników podmiotowo-przedmiotowych,
- dokonywanie podziałów oraz innych regulacji geodezyjnych granic działek będących własnością
Gminy Raba Wyżna ( np. wznowienia granic, rozgraniczenia, połączenia działek, dokumentacja ws
zmiany granic wsi itp.).
Nabycie (ha)
Suma

7,2026 ha

Kwota
117439 zł

Zbycie (ha)
0,5237 ha

Kwota

Przeznaczenie

275125 zł

Uwaga:
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W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania jest
podejmowane indywidualnie przez Wójta Gminy Raba Wyżna
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Działania w obszarach strategii - priorytety:
- POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

IX. Polityka społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
został powołany Zarządzeniem Nr 7/90 Naczelnika Gminy z dnia 14.05.1990r. oraz na podstawie
Uchwały Nr X/57/90 z dnia 28 lutego 1990 r. Gminnej Rady Narodowej w Rabie Wyżnej w sprawie
powołania Ośrodka Pomocy Społecznej.
Organizacja Ośrodka
Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone
wykonywanie zadań. Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru
zadań i potrzeb społecznych, w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania Ośrodka. Na czele
Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za
niego odpowiedzialny. W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie
z którą każdy pracownik podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka, od którego otrzymuje
polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie powierzone mu zadania.
Wszyscy pracownicy Ośrodka zobowiązani są do współpracy i współdziałania w celu sprawnej
realizacji zadań Ośrodka. W czasie nieobecności kierownika pracą Ośrodka kieruje wyznaczony
przez Kierownika pracownik- powołany odrębnym Zarządzeniem Kierownika. W czasie
nieobecności kierownika decyzje w zakresie świadczeń przyznawanych przez ośrodek wydają
i podpisują pracownicy Ośrodka upoważnieni przez Wójta Gminy Raba Wyżna, na wniosek
kierownika Ośrodka.
Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
Kierownik, Dział Finansowo-Księgowy, Dział Administracji i Kadr, Dział Świadczeń Rodzinnych i
Funduszu Alimentacyjnego, Dział Pomocy Społecznej, Samodzielne stanowiska.
W ramach ośrodka działa Punkt Wsparcia i i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
W ramach punktu udzielane jest poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne i zakresu terapii
uzależnień.
Podstawowe zadania:
przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, udzielanie
pomocy ﬁnansowej w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej, świadczenie pracy socjalnej,
prowadzenie procedury „ Niebieskie Karty”, wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w
postaci asystenta rodziny , świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.
Podstawowe zadania: wypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych
500+, świadczenia w ramach Rządowego Programu Dobry Start 300+, Zasiłków dla Opiekuna,
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Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych dla potrzeb ustalenia uprawnień do w/w świadczeń oraz w procedurze
przeprowadzanej z dłużnikami alimentacyjnymi, prowadzenie procedur wobec dłużników
alimentacyjnych.
Podstawowe zadania: podejmowanie działań w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w tym:
podejmowanie interwencji w sytuacji nadużywania środków psychoaktywnych (alkoholu/
narkotyków) w tym kierowanie do sądu wniosków o przymusowe leczenie, prowadzenie rozmów
motywacyjnych, prowadzenie proﬁlaktycznych działań informacyjnych w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych.
W 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 2 projekty ﬁnansowane ze środków
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Małopolskiego, w ramach których
uzyskał następujące dotacje:
1. W ramach Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na
rok 2018. Kwota przyznanej dotacji zgodnie z zawartą umową wyniosła 21 792.00 zł, wartość
projektu z wkładem własnym wyniosła: 34 731.20 zł.
2, w ramach projektu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych
gminy z zakresu pomocy społecznej( doﬁnansowanie rozwoju pomocy społecznej dział 852,
rozdziału 85219 § 2030 klasyﬁkacji budżetowej) kwota wykorzystanej dotacji zgodnie z zawartą
umową wyniosła : 50 816,95 zł, wartość projektu z wkładem własnym wyniosła: 66 641.11 zł.
Podjęte działania w procesie realizowanych zadań wynikających z programów przyjętych
Uchwałami Rady Gminy w roku 2018.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018r.Uchwała XL/325/18 z dnia 27.02.2018r. W sprawie uchwalenia

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Uchwała XL/326/2018 z dnia 27.02.2018r w sprawie uchwalenia

Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
Uchwała XL/327/2018 z dnia 27.02.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego
Uchwała XLII/347/2018z dnia 24.04.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznawania
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również ich pobierania.
Uchwała XLIX/394/2018 z dnia 16.10.2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym, które ostanie stałe zameldowanie posiadały na terenie Gminy Raba Wyżna.
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Uchwała II/18/2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Uchwała II/19/2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Uchwała II/20/2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych
i alimentacyjnych oraz zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.
Świadczenia wypłacane w 2018r. w ramach pomocy społecznej:
- zasiłek stały przyznano: 54 osobom,
- zasiłek okresowy przyznano: 56 osobom,
- posiłek przyznano: 146 osobom,
- schronienie udzielono: 1 osobie,
- usługi opiekuńcze przyznano: 13 osobom,
- zasiłek celowy przyznano: 227 osobom,
- pogrzeb sprawiono: 1 osobie,
- pomoc w wyniku zdarzenia losowego przyznano: 3 osobom (źródło: opracowanie własne na
podstawie danych GOPS)
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy- źródło GOPS – 174 osoby (źródło: opracowanie
własne na podstawie danych GOPS ).
Najczęstszymi przyczynami ubiegania się o pomoc była długotrwała choroba, niepełnosprawność
bezrobocie i wielodzietność (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS ).
Odsetek osób zagrożonych ubóstwem wynosi 1,80 % (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GOPS ).
W 2018r. ośrodek opłacał pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 15 osób (źródło: opracowanie
własne na podstawie danych GOPS ).
Pieczą zastępczą są objęte 3 rodziny w tym 7 dzieci.(źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GOPS)
Liczba osób, które skorzystały z porad psychologa i prawnika w ramach Punktu Informacji i Wsparcia dla
Rodzin Dotkniętych Przemocą wyniosła 47. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje jednym mieszkaniem chronionym, w którym
aktualnie przebywa matka z dwójką dzieci.
W 2018 ośrodek ponosił koszty umieszczenia 1 osoby bezdomnej w noclegowni (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GOPS)
Stopa bezrobocia w gminie Raba Wyżna wyniosła 2,5 % (źródło PUP w Nowym Targu).
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Dział Świadczeń Rodzinnych :
w 2018r. średniomiesiecznie wypłacano 1921 świadczeń wychowawczych.
Sprawozdania z działalności ośrodka złożone do Rady Gminy:
1.Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
2.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej z Działu
Pomocy Społecznej, Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz sprawozdanie
z Funduszu Alkoholowego.

X. Ochrona zdrowia
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba
Wyżna
I. INFORMACJE OGÓLNE
Na terenie Gminy Raba Wyżna od 21.12.2015 r. działa Samodzielny Publiczny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna ( w tym dniu zakład został zarejestrowany w Rejestrze
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego
Zakład został powołany do życia na podstawie Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z
dnia 3 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna poprzez połączenie Samodzielnego Publicznego Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Rabie Wyżnej, Samodzielnego Publicznego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w
Skawie, Samodzielnego Publicznego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sieniawie oraz Uchwały Nr V/
29/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna.
Zakład obejmuje następujące jednostki organizacyjne
- Ośrodek Zdrowia w Rabie Wyżnej,
- Ośrodek Zdrowia w Skawie
- Ośrodek Zdrowia w Sieniawie
- Filia w Podsarniu ( działalność ograniczona do udzielania wizyt domowych, z powodu braku
umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ)
W skład jednostek organizacyjnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1.Ośrodek Zdrowia w Rabie Wyżnej:
a) Poradnia lekarza POZ o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
b) Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,
c) Gabinet zabiegowy,
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d) Punkt szczepień,
e) Poradnia Ginekologiczno- Położnicza,
f) Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy Poradni Ginekologiczno- Położniczej,
g) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
h) Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc,
1.Ośrodek Zdrowia w Skawie:
a) Poradnia lekarza POZ o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
b)Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,
c) Gabinet zabiegowy,
d) Punkt szczepień,
e) Gabinet medycyny szkolnej o specjalności: gabinet proﬁlaktyki zdrowotnej pomocy
przedlekarskiej,
f) Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
1.Ośrodek Zdrowia w Sieniawie:
a) Poradnia lekarza POZ o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
b) Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,
c) Gabinet zabiegowy,
d) Punkt szczepień,
f) Gabinet medycyny szkolnej o specjalności: gabinet proﬁlaktyki zdrowotnej pomocy
przedlekarskiej,
a.Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej.
1. Filia w Podsarniu: ( działalność ograniczona wyłącznie do wizyt domowych)
a) Poradnia lekarza POZ o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
b) Gabinet zabiegowy.
Do zadań Zakładu należy
udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z
procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania a w szczególności :
1.Zakład prowadzi działalność leczniczą w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej.
2.Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
1) Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
2) Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
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3) Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i
wychowania.
1.Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowane są na
promocję zdrowia, proﬁlaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie zapobieganie lub ograniczenie
niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta w chorobie.
2.Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ( ginekologii i pulmonologii)
Zadania o których mowa wykonywane są przez personel medyczny Zakładu posiadający
wymagane przepisami odrębnymi kwaliﬁkacje zawodowe.
Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami
etyki zawodowej.
Pomieszczenia oraz wyposażenie Zakładu
w sprzęt medyczny odpowiadają wymogom
fachowym, sanitarnym i standardom określonych w odrębnych przepisach.
II. PERSONEL
Ośrodek Zdrowia w Rabie Wyżnej
Lekarze

Ilość osób

Lekarze POZ

3 osoby

Lekarze POZ/Pediatria

2 osoby

Lekarze AOS/ ginek, pulmonol

2 osoby

Razem

7 osób

Pielęgniarki
Pielęgniarki POZ

2 osoby

Pielęgniarki AOS

2 osoby

Razem

4 osoby

Rejestratorki

2 osoby

Razem Ośrodek Raba Wyżna

13 osób

Lekarze

Ilość osób

Lekarze POZ

2 osoby

Lekarze POZ/Pediatria

1 osoba

Razem

3 osoby

Ośrodek Zdrowia w Skawie
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Pielęgniarki
Pielęgniarki POZ

4 osoby

Rejestratorka

1 osoba

Razem Ośrodek Skawa

8 osób

Lekarze

Ilość osób

Lekarze POZ

1 osoba

Ośrodek Zdrowia w Sieniawie

Pielęgniarki
Pielęgniarki POZ

2 osoby

Razem Ośrodek Sieniawa

3 osoby

Administracja
Dyrektor

1 osoba

Księgowość

2 osób

Kadry

1 osoba

Informatyk

1 osoba

Razem

5 osób

Razem SPGZOZ w G. Raba Wyżna

29 osoby

III. DEKLARACJE
Ilość złożonych deklaracji utrzymuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego.
Świadczenia lekarza POZ
- 11234 osób w tym: 6833 Raba W., 2934 Skawa ,1467 Sieniawa
Świadczenia pielęgniarki POZ
- 4716 osób w tym 3129 Skawa, 1587 Sieniawa
Świadczenia pielęgniarki szkolnej - 554 osób w tym 415 Skawa, 139 Sieniawa
IV. PODWYKONAWCY
W realizacji świadczeń gwarantowanych przez lekarza POZ oraz AOS SPGZOZ w Gminie Raba
Wyżna współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi w celu zapewnienia pacjentom dostępności
do diagnostyki laboratoryjnej , obrazowej i nieobrazowe
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Wykaz podwykonawców Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
gminie Raba Wyżna.
Lp

Podwykonawca

Zakres usług

Termin

1 Szpital Miejski w Rabce- Zdroju Sp. Z
o.o.

Diagnostyka obrazowa, lab,
świadczenia specjalistyczne

01.01.2016 –
BEZTERMINOWO

2 Podhalański Szpital Specjalistyczny w
Nowym Targu im. Jana Pawła II

RTG, diagnostyka lab., mammograﬁa,
elektrokoagulacja ginekologiczna

04.01.2016 –
31.12.2019

Niepubliczny Zakład Diagnostyki
3 Laboratoryjnej MEDICUSLABOR s.c.
Nowy Targ

Badania laboratoryjne i diagnostyka
mikrobiologiczna

04.01.2016 –
BEZTERMINOWO

4 Specjalistyczna Praktyka LekarskaJacek Moliński, Rabka Zdrój

Diagnostyka w zakresie USG

01.01.2016 –
BEZTERMINOWO

5 Chiramed Sp. Z o.o. w Rabce Zdrój

Diagnostyka w zakresie USG
Diagnostyka radiologiczna RTG

01.01.2016 –
BEZTERMINOWO

6

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój

Badania bronchoskopii,
05.01.2016 –
mikrobiologiczne - w tym diagnostyka BEZTERMINOWO
prątka gruźlicy, laboratoryjne

7

VERA Pracownia Cytologiczna
Kraków, ul. Rusznikarska 17/319

Cytologia ginekologiczna, Biocenoza
pochwy,
Badanie histopatalogiczne

04.01.2016 –
BEZTERMINOWO

8 HORMON - DIA

Badania laboratoryjne
Badania mikrobiologiczne

01.01.2016 –
BEZTERMINOWO

9 NZOZ Zakład Patologii w Kielcach

Cytologia ginekologiczna, Badanie
histopatalogiczne

01.01.2016 –
BEZTERMINOWO

10 AKIKA sp. z o.o w Nowym Targu

Krioterapia ginekologiczna

01.01.2017 –
BEZTERMINOWO

11 AKIKA sp. z o.o w Nowym Targu

Transport sanitarny

01.01.2017 –
BEZTERMINOWO

12 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój

Usługi pralnicze

01.01.2017 –
BEZTERMINOWO

13 „ Kobost” Bobka Piotr, Kozioł Bogdan
Wola Rzędzińska

Odpady medyczne

01.01.2017 –
BEZTERMINOWO

V.STATYSTYKA
1) Ilość porad udzielana przez lekarzy POZ w poszczególnych ośrodkach zdrowia
Porady POZ 2017 r.
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Ilość porad
POZ

Raba
Wyżna

Podsarni
e

Skawa

Sieniawa

Gab.

Dom

Gab.

Dom

Gab.

Dom

Gab.

Dom

Styczeń

2093

18

103

1

1005

15

654

24

Luty

1690

9

137

5

961

16

524

27

Marzec

1817

14

169

6

1105

14

697

18

Kwiecień

1493

10

124

0

878

7

441

10

Maj

1770

12

152

1

985

8

505

14

Czerwiec

1659

6

78

3

829

18

554

11

Lipiec

1595

4

70

2

825

13

493

10

Sierpień

1260

10

167

0

888

13

291

4

Wrzesień

1666

14

40

0

955

8

593

12

Październik

1924

12

140

3

998

17

573

12

Listopad

1871

11

136

3

991

15

573

10

Grudzień

1608

14

113

7

908

8

393

7

20446

134

1427

31

11328

156

6291

159

Razem

Porady POZ 2018 r.

Ilość porad
POZ

Raba Wyżna

Skawa

Sieniawa

Gab.

Dom

Gab.

Dom

Gab.

Dom

Styczeń

2453

25

1146

17

759

10

Luty

2049

36

1019

33

568

15

Marzec

2043

39

1037

23

513

16

Kwiecień

1931

25

956

19

563

5

Maj

1714

17

926

9

539

6

Czerwiec

1791

10

829

18

554

11

Lipiec

1785

13

954

10

510

13

Sierpień

1815

28

840

4

254

4

Wrzesień

1721

14

865

12

533

6

Październik

2177

23

964

14

573

12

Listopad

2031

14

977

13

571

2

Grudzień

1738

16

852

12

493

3

23248

260

11365

186

6430

103

Razem
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2) W 2018 roku podjęto szereg działań związanych z proﬁlaktyką i promocją zdrowia;
1. Badanie słuchu - ok. 75 osób
2. Mammograﬁa 3x w roku łącznie – ok. 200 kobiet
3. Badanie cytologiczne – 256 kobiet
4. Badanie przesiewowe dzieci i młodzieży; wiek 2lata – 72 dzieci , 4 lata - 83 dzieci , 6lat - 178
dzieci, 10 lat – 118 dzieci, 13 lat – 106 dzieci, 16 lat- 93 dzieci, 18-19 lat – 83 dzieci
3) Najczęściej występujące jednostki chorobowe wśród pacjentów:
1. nadciśnienie tętnicze - 417 przypadków
2. cukrzyca - 154 przypadki
3. niewydolność serca – 140 przypadków
4. schorzenia tarczycy -74 przypadki
5. otyłość – 64 przypadki
6. choroby reumatyczne – 52 przypadki
7. choroby naczyń mózgowych – 19 przypadków
8. nowotwory – 17 przypadków
9. WZW typ B – 8 przypadków
10. gruźlica - 1 przypadek
Osoby obłożnie chore niewychodzące z domu – 52
Osoby odmawiające szczepień ochronnych - 15
4) Ośrodki Zdrowia posiadają następującą dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Ośrodek Zdrowia w Rabie Wyżnej : częściowo ( winda zewnętrzna na I piętro – gabinety POZ,
zabiegowy , rejestracja ), brak windy na II piętro ( gabinety specjalistyczne i gabinet pediatryczny)
Ośrodek Zdrowia w Skawie : pełna dostępność ( położenie gabinetów na parterze)
Ośrodek Zdrowia w Sieniawie: pełna dostępność ( winda zewnętrzna na I piętro – gabinety POZ,
zabiegowy , rejestracja ), mimo to bardzo niedogodne położenie Ośrodka
Filia w Podsarniu : brak dostępności
VI DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W Ośrodkach Zdrowia SPGZOZ pacjenci mogą korzystać z bezpłatnych badań proﬁlaktycznych,
które pozwalają wcześnie wykryć groźne schorzenia, skutecznie je wyleczyć i cieszyć się zdrowiem.
Regularne korzystanie z badań proﬁlaktycznych daje Pacjentom pewność, że są zdrowi.
Badania są bezpłatne i dostępne bez kolejki.
Badania proﬁlaktyczne ﬁnansowane są przez Ministerstwo Zdrowia i MOW NFZ.

Programy profilaktyczne w ochronie zdrowia
1. Program proﬁlaktyki raka piersi
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23%
wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje częściej po menopauzie. Ryzyko
zachorowania wzrasta po 50 roku życia.
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2. Program proﬁlaktyki raka szyjki macicy
Program jest przeznaczony dla Kobiet w wieku 25-59 lat (zgodnie z rocznikiem), które w ciągu
ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badanie można wykonać w
Poradni
Ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Rabie Wyżnej który ma podpisaną umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.
Kobiety, które nie są objęte programem, mogą wykonać bezpłatne badanie cytologiczne w ramach
porady u lekarza ginekologa, który ma podpisaną umowę z NFZ.
3. Program badań prenatalnych
W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące
powyżej 35 roku życia stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku życia wzrasta
statystycznie istotnie, ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanej aberracją
chromosomalną.
W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach
do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań
potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego
ciążę.
4. Program proﬁlaktyki chorób układu krążenia
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce
z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Współczesny styl życia sprzyja niestety rozwojowi
chorób układu krążenia.
Brak proﬁlaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, a w
efekcie do niewydolności serca.
Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka, zadeklarowane do
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u
których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5
lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych
świadczeniodawców).
Badania można wykonać w Ośrodkach Zdrowia u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
bez skierowania, który zbada min. poziom cholesterolu i glukozy we krwi oraz oceni ryzyko
zachorowań na te choroby.

5. Program proﬁlaktyki gruźlicy
Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest
najczęściej chory na gruźlicę. Choroba przenosi się podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania
(odpluwania) głośnego śmiechu, mówienia (prątki wydalane są wraz z kropelkami śluzu).
Zakażenie drogą powietrzną jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory
prątkujący może zakazić w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób.
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Gruźlica jest chorobą społeczną związaną z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie),
pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego, jest osłabienie sił obronnych
organizmu.
6. Program proﬁlaktyki chorób odtytoniowych
W Polsce palenie tytoniu jest szeroko rozpowszechnione, znacząco wpływając na jakość i długość
życia. Codziennie pali ok. 9 milionów dorosłych Polaków, w tym ok. 40% mężczyzn i 20% kobiet.
7. Proﬁlaktyka chorób naczyń mózgowych (współpraca )
Klinika Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie realizuje projekt w latach 2017-2020 pod
nazwą : „ Proﬁlaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”
Projekt jest skierowany do: kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 40- 65 lat, czynnych
zawodowo u których zostanie stwierdzone podwyższone ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
Na rzecz tej grupy będą realizowane podstawowe oraz specjalistyczne badania przesiewowe i
diagnostyczne, a także działania edukacyjne
8. Proﬁlaktyka raka jelita grubego (współpraca )
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt pod nazwą „ Popularyzacja
badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie proﬁlaktyki raka jelita grubego
wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego.
Zadaniem POZ informowanie o projekcie ,udostępnianie ulotek i broszur oraz rekrutacja pacjentów
do badania kolonoskopowego.
Szczegółowe sprawozdanie zostało złożone Radzie Gminy.
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XI. Środowisko
Gospodarka odpadami komunalnymi
jest zadaniem własnym gminy, realizowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( teks jednolity Dz.U.
2018 poz. 1454 z późniejszymi zmianami). Niniejszy dokument stanowi roczną analizę
stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryﬁkacji możliwości technicznych i
organizacyjnych Gminy Raba Wyżna w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Zakres analizy obejmuje, zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 wymienionej we wstępie ustawy:
•Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania
•Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
•Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
•Liczba mieszkańców na terenie gminy
•Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania o których mowa w art. 6
ust 6-12
•Ilość i rodzaj odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
•Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z
terenu Gminy Raba Wyżna
MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW
ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.
Zgodnie z art. 9 e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych określonych w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami.
W przypadku wystąpienia awarii Regionalnej Instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych lub w innych przypadkach uniemożliwiających przyjmowanie
zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych , od podmiotów
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się
do zastępczych instalacji, wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
( art. 91 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
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Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) – odebrane z terenu Gminy Raba Wyżna
w roku 2018 przekazane zostały do:
•Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
IB Odpady Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ;
• Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Sucha Beskidzka, Wadowicka 4a;
Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – odebrane z terenu Gminy Raba Wyżna
w roku 2018 przekazane zostały do:
• Kompostowni IB Odpady Sp. z o.o., Jana Pawła II 115, Nowy Targ, 34-400 Nowy
Targ,
Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – odebrane z terenu Gminy
Raba Wyżna w roku 2018 przekazane zostały do:
• Składowisko Ujków Stary, Osadowa 1, Ujków Stary, 32-329 Bolesław
•Składowisko odpadów Sucha Beskidzka, Wadowicka 4a, Sucha Beskidzka
POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami w roku 2018 wynikały
z potrzeby doskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze
Gminy Raba Wyżna, przede wszystkim w sferze selektywnego zbierania odpadów,
prawidłowej segregacji odpadów oraz organizacji miejsc zbierania odpadów
komunalnych.
KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH
Na koszty z tytułu obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w
2018r. składają się koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych oraz koszty administracyjne. Koszty administracyjne obejmują miedzy
innymi: wynagrodzenia pracowników, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, szkolenia
oraz delegacje pracowników
Koszty łącznie: 866 903,47 zł
1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 670 887,36 zł
2) Koszty administracyjne: 196 016,11 zł, w tym koszty takie jak:
•wynagrodzenia pracowników,
•szkolenia oraz delegacje pracowników,
•materiały biurowe,
•zakup taśm i etykiet do wydruku kodów kreskowych,
•nadzór nad programem do naliczania opłat
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LICZBA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE GMINY
Według danych uzyskanych na dzień 31.12.2018 roku liczba osób posiadających
stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Gminy Raba Wyżna wynosiła – 14 681
mieszkańców. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi do końca 2018 roku
objętych zostało, według złożonych deklaracji 11 697 mieszkańców.
Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a zamieszkałych wynika między innymi z
pobytu mieszkańców za granicą bądź na studiach. Według ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości zamieszkałych ponoszą za osoby faktycznie przebywające na danej
nieruchomości
Gmina Raba Wyżna wdrożyła i w pełni realizuje przyjęte obowiązki w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina prowadzi odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy. System obejmuje
wytwórców odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W okresie od 01.01.2018 do
31.12.2018 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
realizowany był przez ﬁrmę FCC Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lecha 10, 41-800
Zabrze. Firma ta została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Raba Wyżna. Umowa została zawarta w dniu 10.06.2016 na okres 01-07-2016 do
30-06-2019
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raba
Wyżna za 2018 rok została opracowana w celu weryﬁkacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta
ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli
nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a także
niezbędnych danych dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
W roku 2018 Gmina Raba Wyżna nie osiągnęła wszystkich wymaganych
poziomów odzysku i recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania.
Szczegółowy analiza stanu gospodarki odpadami została opublikowana w serwisie
Internetowym Urzędu Gminy Raba Wyżna.
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Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Raba Wyżna do roku 2032r.
Przyjęcie: Uchwała Nr XXVII/213/2017 Rada Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r.
W 2018 roku Gmina Raba Wyżna wystąpiła do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o doﬁnansowanie projektu pn.:
„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna” w ramach osi
priorytetowej 5 Ochrona Środowiska, poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR.
Opracowano wniosek aplikacyjny oraz dokumentację aplikacyjną (grudzień 2017-czerwiec 2018;
umowa o dzieło z Małopolską Fundacją Energii i Środowiska nr OA.2151.1.2017, kwota 4500zł). W
październiku przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację projektu w celu wyboru ﬁrmy
odbierającej i unieszkodliwiającej odpady zawierające azbest (wybrano Firma RemontowoBudowlana „Ragar” os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raba Wyżna 2016 –
2020
Przyjęcie: Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rada Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty do wdrażania Uchwałą Rady Gminy. Działania
zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ocena realizacji Planu polegać będzie przede
wszystkim na systematycznej, obserwacji postępów we wdrażaniu. Raport weryﬁkacyjny za lata
2016-2018 został wykonany zgodnie z harmonogramem monitoringu dla Gminy Raba Wyżna w
kwietniu 2019r. przez Małopolską Fundacją Energii i Środowiska (umowa o dzieło nr OA.
2151.1.8.2019, kwota 2400zł)

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Raba Wyżna w 2018 r., został przyjęty Uchwałą nr XL/330/2018 Rady
Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lutego 2018 r.
Program w swoim zakresem obejmował następujące zadania:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- odławianie bezdomnych zwierząt;
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- usypianie ślepych miotów;
- wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
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Dane z realizacji programu w 2018 r.
Dane w zakresie utrzymywania psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt:
- ilość psów przebywających w schronisku z terenu Gminy Raba Wyżna na początku roku
w styczniu wynosiła 10 psów;
- w ciągu roku zostało doprowadzonych do schroniska 6 psów
- ilość psów przebywających w schronisku z terenu gminy Raba Wyżna na koniec 2018
roku wynosiła 9 sztuk.
Liczba psów przebywających w schronisku jest ruchoma, gdyż psy są wyłapywane i
doprowadzane do schroniska, ale też traﬁają do adopcji, czasami są odbierane przez
właścicieli, zdarza się też, że pies padnie lub zostanie uśpiony.
Koszt utrzymania psów w schronisku w ciągu całego roku wyniósł: 20 848,50 zł
bruoo. Na kwotę tą składały się: koszty dziennego utrzymania psów, koszty
doprowadzenia do schroniska oraz zamrażania, przechowywania i utylizacji padłych
zwierząt.
Koszty jednostkowe utrzymania psów w schronisku w 2018 roku wg umowy i
zawartego w niej cennika wyniosły:
-dzienny pobyt 1 psa w schronisku: 5,00 zł neoo + obowiązująca stawka podatku VAT
( 6,15 zł);
-koszt zabrania psa i transportu do schroniska: 80,00 zł neoo + obowiązująca stawka
podatku VAT ( 98,40 zł);
-koszt zamrożenia, przechowywania w chłodni i utylizacji martwego zwierzęcia (1 szt.):
45 zł neoo + obowiązująca stawka podatku VAT ( 55,35 zł);
Ponadto psy przebywające w schronisku w 2018 roku poddane zostały zabiegom
weterynaryjnym, których łączny koszt wynosił 1 040 zł bruoo. Kwota ta obejmowała:
leczenie psa, szczepienie psów p/wściekliźnie, kastrację, sterylizację oraz uśpienie psów.
Koszt za całodobową opiekę weterynaryjną wyniósł 11 250,00 zł bruoo.
Koszt całego programu za 2018 r. wyniósł 33 168, 47 zł bruoo
Tut. Organ sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi. W społeczności gminy
funkcjonują społeczni karmiciele kotów, którym wydawana jest sucha karma. Zasady
przyznania karmy określa regulamin 1kg suchej karmy na 1 kota, na miesiąc, w okresie
od października do kwietnia. Zarejestrowane osoby mogą uzyskać skierowanie na zabieg
sterylizacji oraz leczenia zwierząt, odbywa się to w ramach umowy z lekarzem
weterynarii.
W 2018 r., Gmina miała zapewnioną możliwość umieszczenia (w razie potrzeby)
zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Raba Wyżna, w jednym z gospodarstw rolnych na
terenie tut. Gminy.
Z możliwości tej Gmina nie skorzystała, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.
Adopcja zwierząt była prowadzona przez Schronisko i bezpośrednio przez Urząd,
za pomocą strony internetowej Gminy Raba Wyżna. Znajdują się tam zdjęcia oddanych
do schroniska psów i krótki opis.
Ze schroniska w 2018 r., do adopcji został przekazany 1 pies. Ponadto do adopcji
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bezpośrednio za pomocą tut. Organu przekazano: 1 psa, 2 suczki, którym należało
zapewnić opiekę weterynaryjną oraz sﬁnansować zabieg sterylizacji. Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu zakłada czipy bezdomnym psom z terenu Gminy
Raba Wyżna.
Edukacja mieszkańców tut. Gminy odbywa się poprzez zamieszczanie informacji
w prasie lokalnej ws. sprawowania należytej opieki nad zwierzętami. Mieszkańcy
również są pouczani poprzez ogłoszenie Wójta
o tym, że psy nie mogą być wypuszczane poza teren własnych posesji. Ponadto, temat
dot. opieki nad zwierzętami był przedstawiany podczas zebrań wiejskich, które odbywały
się w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Raba Wyżna, jak również
przeprowadzono edukacje w zakresie przedmiotowej tematyki wśród dzieci i młodzieży,
w placówkach oświatowych na terenie tut. Gminy.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyzna na lata
2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

- w ranach realizacji programu podejmowano działania zgodnie z wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata
2017-2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie opracowany w 2019 r.
Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna
Projekt pn.: „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez
wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym” realizowany na podstawie:
Uchwały nr XXXIV/287/2017 RADY GMINY RABA WYŻNA z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Raba Wyżna na
realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka energetyczna,
działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie
poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
W/w projekt dotyczy poddziałania 4.4.2, czyli wymiany starych kotłów na paliwa stałe,
na ekologiczne opalane paliwem gazowym, biomasą.
Projekt zakłada wymianę 57 szt. starych kotłów do końca 2019r.
Całkowita wartość projektu: 832 661,28 zł, w tym doﬁnansowanie: 799 909,78 zł.
W 2018r. zostały wymienione 32 kotły (7 biomasa, 25 paliwa gazowe) , natomiast do
wymiany w 2019r. pozostało 19 kotłów.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla Gmin Raba Wyżna
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Gmina Raba Wyżna otrzymała decyzję nr KR.RET.070.132.2018 z dnia 17.05.2018 roku w sprawie
ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla
Gminy Raba Wyżna, która to decyzja obowiązuje przez okres 3 lat. Ustalaniem taryf zajmuje się
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Krakowie.

W miejscowości Skawa znajduje się oczyszczalnia ścieków , z której to oczyszczalni korzysta 8
instytucji oraz 6 gospodarstw. W roku 2018 odprowadzono 1290 m3 ścieków na oczyszczalnię.
Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 14
czerwca 2018r. (Dz.U. poz.1152) zakład rozlicza kontrahentów w zakresie dostawy wody.
Na terenie gminy administrujemy dwa wodociągi : „Kosiczne” w Rabie Wyżnej oraz „Stachorówka”
w Skawie. Ponadto eksploatujemy studnię głębinową, z której korzystają mieszkańcy ośrodka
zdrowia w Skawie oraz najemcy lokali użytkowych tego budynku.
Wodociąg „Kosiczne”
- korzysta ok. 565 gospodarstw domowych w tym również instytucje.
-w 2018 roku wystawiono ok. 2400 faktur.
- wystawiono 118 wezwań do zapłaty należności przeterminowanych
-wydano 15 warunków dotyczących przyłącza do wodociągu.
- podpisano 18 umów dotyczących przyłącza do wodociągu
- wymieniono 92 wodomierze
- odczyty wodomierzy dokonuje się co dwa miesiące
- w 2018r. nie wykryto nielegalnych punktów poboru wody
- usunięto 9 awarii na wodociągu
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- odbiór techniczny nowych przyłączy dokonują pracownicy ZGKiM
Wodociąg Stachorówka”
- korzysta ok. 60 gospodarstw domowych
-w 2018 roku wystawiono ok. 250faktur.
- nie wystawiono wezwań do zapłaty
- wydano 2x warunki dotyczące przyłącza do wodociągu.
- podpisano 3 umowy dotyczących przyłącza do wodociągu
- nie wymieniono żadnego wodomierza
- odczyty wodomierzy dokonuje się co dwa miesiące
- w 2018r. nie wykryto nielegalnych punktów poboru wody
- nie odnotowano awarii na wodociągu
- odbiór techniczny nowych przyłączy dokonują pracownicy ZGKiM
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Działania w obszarach strategii- priorytety:
- OFERTA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
- ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

XII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
W związku z uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXXVII/313/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok, wydano zarządzenie nr 10/2018 z dnia 08 lutego 2018 r. w/s
ogłoszenia otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Raba Wyżna w
okresie od daty podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania do 30 listopada 2018 roku.
Zadania obejmowały dwie grupy:
GRUPA I. Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizowanie rodzinnych festynów
sportowo- rekreacyjnych dla społeczności lokalnej oraz prowadzenie sekcji szkoleń w zakresie
czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych.
Na realizację zadań z grupy I przeznaczono środki ﬁnansowe w formie dotacji w wysokości 68 000
zł z podziałem na wykonanie poszczególnych zadań:
- rodzinne festyny sportowo- rekreacyjne w wysokości 4 000 zł.
- prowadzenie selekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach
sportowych 64 000 zł.
GRUPA II. upowszechnianie kultury, rozwijanie amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrona
dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom.,ratownictwo i
ochrona ludności. Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki ﬁnansowe w formie dotacji
w wysokości 70 000 zł .
Do konkursu wymienionego w GRUPIE I złożone zostały oferty na :
Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizowanie
rodzinnych festynów sportowo- rekreacyjnych dla społeczności lokalnej 2 oferty:
1. Klub Sportowy Szarotka z Rokicin Podhalańskich-przyznana kwota dotacji wynosiła- 2000,00 zł.
2. Paraﬁa Rzymsko Katolicka p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Skawie - przyznana kwota
dotacji wynosiła - 2000,00zł.
Prowadzenie sekcji szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach
sportowych 7 ofert:
1. Ludowy Klub Sportowy Janosik z Sieniawy-przyznana kwota dotacji wynosiła - 7000,00zł.
2. Ludowy Klub Sportowy Orkan z Raby Wyżnej-przyznana kwota dotacji wynosiła - 26 000,00zł.
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3. Klub Sportowy Szarotka z Rokicin Podhalańskich-przyznana kwota dotacji wynosiła 17000,00zł.
4. Klub Sportowy Skawianin ze Skawy-przyznana kwota dotacji wynosił- 7000,00zł.
5. Gminny Klub Sportowy „ Raba Wyżna- Podsarnie”- przyznana kwota dotacji wynosiła 2000,00zł.
6. Towarzystwo Cyklistów Orzeł Rabka-Zdrój - przyznana kwota dotacji wynosił - 2000,00zł.
7. Paraﬁa Rzymsko Katolicka p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Skawie - przyznana kwota
dotacji wynosiła - 3000,00zł.
Powyższe organizacje zrealizowały zadania w całości zgodnie z zawartymi umowami.
Do konkursu wymienionego w GRUPIE II zostały przyjęte do realizacji oferty złożone przez:
1. Paraﬁa Rzymsko- Katolicka p. w. N.M.P. WW w Skawie
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr
kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom (organizacja
zajęć proﬁlaktyczno- wychowawczych na terenie wsi Skawa) - przyznana kwota dotacji
wyniosła - 8000 zł.
2. Stowarzyszenie Oświatowe Echo w Rabie Wyżnej
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr
kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom (zajęcia w
Rabie Wyżnej)- przyznana kwota dotacji wyniosła -16000 zł.
3. Stowarzyszenie Oświatowe Echo w Rabie Wyżnej
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom ( zajęcia w
Sieniawie)- przyznana kwota dotacji wyniosła – 8000 zł.
4. Paraﬁalny Oddział Akcji Katolickiej w Rabie Wyżnej
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom przyznana kwota dotacji wyniosła – 1500 zł.
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Rabie Wyżnej
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom przyznana kwota dotacji wyniosła- 2000 zł.
6. Stowarzyszenie „Orawianki” Podsarnie
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom
( Zdrowa dojrzałość wiedza, ruch rozwój)- przyznana kwota dotacji wyniosła – 1500 zł .
7. Stowarzyszenie „Czarna Orawa” Harkabuz
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniomprzyznana kwota dotacji wyniosła – 3000 zł.
8. Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych E7 w Skawie
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom ( Sportowe
wakacje)- przyznana kwota dotacji wyniosła – 2000 zł.
Fundacja Galicja w Rabie Wyżnej
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom
przyznana kwota dotacji wyniosła - 7000 zł.
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom przyznana kwota dotacji wyniosła – 1500 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bielance
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz
ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania
uzależnieniom - przyznana kwota dotacji wyniosła – 1500 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rokicinach Podhalańskich
Ratownictwo i Ochrona Ludności ( III Bieg po Zdrowie i Bezpieczeństwo)- przyznana
kwota dotacji wyniosła – 1500 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rokicinach Podhalańskich
Ratownictwo i Ochrona Ludności ( Jak Wojtek Został Strażakiem )- przyznana kwota
dotacji wyniosła – 2500 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Skawie
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom przyznana kwota dotacji wyniosła - 7000 zł.
Stowarzyszenie „Mała Armia Janosika”
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom przyznana kwota dotacji wyniosła- 7 000 zł.

Z zaplanowanych środków na realizację w/w zadań przekazano do realizacji 138 000 zł
Powyższe organizacje zrealizowały zadania w całości zgodnie z zawartymi umowami .

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA

STRONA 78

XIII. Uchwały Rady Gminy
W 2018 roku przesłano i poddanych kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową 29 uchwał ,
natomiast do Nadzoru Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 69 uchwał. W
trybie nadzorczym żadna uchwała nie została unieważniona.
Poniżej wykaz podjętych i opublikowanych w BIP Urzędu Gminy uchwał przez Radę Gminy Raba
Wyżna w 2018 r. (hop://eurzad.rabawyzna.pl -> rejestr uchwał ):
Data wydania

Numer

2018-12-20

II/22/2018

Wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Raba Wyżna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu

2018-12-20

II/21/2018

Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna.

2018-12-20

II/20/2018

Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

II/19/2018

Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie w pomocy w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

II/18/2018

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023

2018-12-20

2018-12-20

Tytuł/Załączniki

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Skawa w Gminie Raba Wyżna

2018-12-20

II/17/2018

2018-12-20

II/16/2018

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Rokiciny Podhalańskie w Gminie Raba Wyżna

2018-12-20

II/15/2018

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Raba Wyżna w Gminie Raba Wyżna

2018-12-20

II/14/2018

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Podsarnie w Gminie Raba Wyżna

2018-12-20

II/13/2018

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Bukowina - Osiedle w Gminie Raba Wyżna

II/12/2018

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy
Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna

2018-12-20
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2018-12-20

II/11/2018

Zmiana uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 1 marca
2011 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

2018-12-20

II/10/2018

Ustalenia wysokości diet oraz sposobu ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Raba Wyżna

2018-12-20

II/9/2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raba Wyżna

2018-12-20

II/8/2018

Uchwalenie budżetu Gminy Raba Wyżna na 2019 rok

2018-12-20

II/7/2018

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

2018-12-20

II/6/2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok

2018-11-22

I/5/2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok

2018-11-22

I/4/2018

Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Raba Wyżna

2018-11-22

I/3/2018

Powołanie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz
stałych komisji Rady Gminy, ustalenia liczby ich członków, składów
osobowych i zakresu działania

2018-11-22

I/2/2018

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Raba Wyżna

2018-11-22

I/1/2018

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Raba Wyżna

2018-10-16

XLIX397/2018

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018-10-16

XLIX396/2018

Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019
rok.

2018-10-16

XLIX395/2018

Zmiana granic wsi i sołectw Raba Wyżna i Bielanka w Gminie Raba
Wyżna.

2018-10-16

XLIX394/2018

Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na
terenie Gminy Raba Wyżna.

2018-10-16

XLIX393/2018

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna.

2018-10-16

XLIX/392/2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok.

2018-09-25

XLVIII/391/2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok.

2018-09-18

XLVII/390/2018

Ustalenie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych
wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie
Gminy Raba Wyżna.

2018-09-18

XLVII/389/2018

2018-08-28

XLVI/388/2018
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2018-08-28

XLVI/387/2018

Określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz
poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Raba
Wyżna.

2018-08-28

XLVI/386/2018

Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Raba Wyżna w trybie bezprzetargowym.

2018-08-28

XLVI/385/2018

Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna.

2018-08-28

XLVI/384/2018

Wyrażenie zgody na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących
własność Gminy Raba Wyżna oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i najmu.

2018-08-28

XLVI/383/2018

Rozpatrzenie skargi z dnia 11.05.2018r. na działalność Wójta Gminy
Raba Wyżna.

2018-08-28

XLVI/382/2018

Przekazanie środków ﬁnansowych na Fundusz Wsparcia Policji z
przeznaczeniem na doﬁnansowanie zakupu samochodu dla
Komisariatu Policji w Rabce -Zdroju.

2018-08-28

XLVI/381/2018

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

2018-08-28

XLVI/380/2018

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna.

2018-08-28

XLVI/379/2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok.

2018-08-03

XLV/378/2018

Uchwalenie Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na
realizację zadań w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2.
Gospodarka środowiska, Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki
odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.

2018-08-03

XLV/377/2018

Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia
ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

2018-08-03

XLV/376/2018

Udzielenie pomocy ﬁnansowej Powiatowi Nowotarskiemu.

2018-08-03

XLV/375/2018

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna.

2018-08-03

XLV/374/2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok.

2018-06-26

XLIV/373/2018

Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady
Gminy na II półrocze 2018 roku.

2018-06-26

XLIV/372/2018

Zmiana uchwały nr XXXIX/264/2001 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 8
listopada 2001 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stawek
czynszu wolnego za lokale użytkowe na terenie Gminy Raba Wyżna
oraz upoważnienia Zarządu Gminy do zawierania umów najmu.

2018-06-26

XLIV/371/2018

Najem nieruchomości Gminy Raba Wyżna.
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XLIV/370/2018

Wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raba Wyżna.

2018-06-26

XLIV/369/2018

Ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki oraz
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach
oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna.

2018-06-26

XLIV/368/2018

Powołanie Skarbnika Gminy Raba Wyżna.

2018-06-26

XLIV/367/2018

Odwołanie Skarbnika Gminy Raba Wyżna

2018-06-26

XLIV/366/2018

Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Raba Wyżna.

2018-06-26

XLIV/365/2018

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna.

2018-06-26

XLIV/364/2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok.

2018-06-26

XLIV/363/2018

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raba Wyżna za 2017 rok.

2018-06-26

XLIV/362/2018

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ﬁnansowego Gminy Raba
Wyżna za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Raba Wyżna za 2017 rok.

2018-05-29

XLIII/361/2018

Rozpatrzenie skargi z dnia 20.03.2018r. na działalność Wójta Gminy
Raba Wyżna.

2018-06-26

2018-05-29

XLIII/360/2018

Rozpatrzenie skargi z dnia 06.03.2018r. na działalność Wójta Gminy
Raba Wyżna.

2018-05-29

XLIII/359/2018

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się przez Gminę Raba Wyżna
odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat
Nowotarski.

2018-05-29

XLIII/358/2018

Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna.

2018-05-29

XLIII/357/2018

Zatwierdzenie sprawozdania ﬁnansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna za 2017
rok.

2018-05-29

XLIII/356/2018

Udzielenie pomocy ﬁnansowej Powiatowi Nowotarskiemu.

2018-05-29

XLIII/355/2018

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna.

2018-05-29

XLIII/354/2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok.

2018-04-24

XLII/353/2018

Rozpatrzenie skargi z dnia 27.02.2018r. na działalność Wójta Gminy
Raba Wyżna.

2018-04-24

XLII/352/2018

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się przez Gminę raba Wyżna
odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat
Nowotarski.

2018-04-24

XLII/351/2018

Dzierżawa nieruchomości Gminy Raba Wyżna.
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2018-04-24

XLII/350/2018

Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna.

2018-04-24

XLII/349/2018

Podział Gminy Raba Wyżna na stałe obwody głosowania, ustalenie ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-04-24

XLII/348/2018

Zniesienie formy ochrony przyrody w postaci pomników przyrody
znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Raba Wyżna.

2018-04-24

XLII/347/2018

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

2018-04-24

XLII/346/2018

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Raba Wyżna.

2018-04-24

XLII/345/2018

Zmiana uchwały w sprawie Regulaminu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raba Wyżna.

2018-04-24

XLII/344/2018

Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych,
doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna.

2018-04-24

XLII/343/2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok.

2018-03-27

XLI/342/2018

Rozpatrzenie skargi z dnia 23.01.2018r. na działalność Wójta Gminy
Raba Wyżna.

2018-03-27

XLI/341/2018

Rozpatrzenie skargi z dnia 12.12.2017r. na działalność Wójta Gminy
Raba Wyżna.

2018-03-27

XLI/340/2018

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/227/2013 Rady Gminy
Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rabie Wyżnej.

2018-03-27

XLI/339/2018

Podział Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady
Gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczny radnych
wybieranych w okręgach.

2018-03-27

XLI/338/2018

Określenie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Raba Wyżna.

2018-03-27

XLI/337/2018

Udzielenie pomocy ﬁnansowej samorządowi wojewódzkiemu.

2018-03-27

XLI/336/2018

2018-03-27

XLI/335/2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok.

2018-03-27

XLI/334/2018

Wybór przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Raba Wyżna.

2018-03-27

XLI/333/2018

Powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Raba Wyżna i
ustalenia jej składu osobowego.
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XL/332/2018

Rozpatrzenie skargi z dnia 24.10.2017r. na działalność Wójta Gminy
Raba Wyżna.

XL/331/2018

Przystąpienie do procedury zmiany granic wsi i sołectw Raba Wyżna i
Bielanka oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy objętych zmianą:
sołectwa Raba Wyżna i sołectwa Bielanka.

2018-02-27

XL/330/2018

Uchwalenie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w
2018 roku".

2018-02-27

XL/329/2018

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna.

2018-02-27

XL/328/2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok.

2018-02-27

XL/327/2018

Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020.

2018-02-27

XL/326/2018

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018
rok.

2018-02-27

XL/325/2018

Uchwalenie Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

2018-01-30

XXXIX/324/2018

2018-01-30

XXXIX/323/2018 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna.

2018-01-30

XXXIX/322/2018 Zmiany w budżecie na 2018 rok.

2018-02-27

2018-02-27

Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna.

XIV. Współpraca z innymi społecznościami
Działania w obszarach strategii - priorytety:
- DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
- ŚRODOWISKO NATURALNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
- ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie gminy Raba Wyżna działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP
Bielanka, OSP Bukowina Os., OSP Harkabuz. OSP Podsarnie, OSP Sieniawa< OSP Rokiciny
Pdh., OSP Skawa, OSP Raba Wyżna.)w tym jedna włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego (OSP Raba Wyżna). Jednostki zrzeszone są przez o/ międzygminny
Związku OSP RP w Rabie Wyżnej i Spytkowicach który nadzoruje i koordynuje współpracę
pomiędzy jednostkami OSP a samorządem gminnym. Każda jednostka posiada własny Zarząd
który odpowiedzialny jest za funkcjonowanie jednostki OSP, siedzibę (remizę), oraz
samochody ratownicze.
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W strukturach
OSP wyznaczone są Jednostki Operacyjno-Techniczne będące
odpowiednikami jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Celem Jednostki Operacyjno –
Technicznej OSP (zwanej JOT) jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających
przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i
innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu
człowieka. Do JOT powoływani są druhowie którzy musza spełniać wymagania: wiek 18-65
lat, aktualne badania lekarskie, ukończone przeszkolenie pożarnicze odpowiednie do
zajmowanej funkcji. Skład JOT po zaalarmowaniu i zebraniu się w remizie, zostaje skierowany
w miejsce zagrożenia i bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
Oprócz działań gaśniczych i ratowniczych w jednostki realizują zadania wynikające z
potrzeb sołeckich jak również zlecone przez samorząd gminny. Strażacy biorą udział w
wydarzeniach kulturalnych, kościelnych, sportowych itp.
Jednostki OSP na terenie Gminy Raba Wyżna zrzeszają wg danych za rok 2018 ok. 347
druhów (w tym: zwyczajnych 275, wspierających 33 dh, honorowi 39dh) oraz 111 druhów i
druhen z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W tym ok. 147 druhów uprawnionych do
udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych, oraz ok. 42 z uprawnieniami Kwaliﬁkowanej
Pierwszej Pomocy. Jednostki posiadają 16 samochodów bojowych i 1 Quad. W tym 11
samochodów gaśniczych i 4 samochodów lekkich z motopompą bez zbiornika i 1 z agregatem
pompowym i zbiornikiem wodnym. Ponadto 4 samochody wyposażone są w urządzenia
hydrauliczne do ratownictwa drogowego. Samochody te są na wyposażeniu jednostek OSP
Raba Wyżna 2 samochody i po jednym w jednostkach Skawa i Rokiciny Podhalańskie.
Jednostki te zdolne są prowadzić działania z zakresu ratownictwa technicznego. Na
wyposażeniu jednostek OSP jest między innymi taki sprzęt jak:
Silnikowy: motopompy wysokociśnieniowe, motopompy pływające, agregaty prądotwórcze,
agregaty oddymiające, agregaty hydrauliczne, piły spalinowe, piły ratownicze, przecinarki do
betonu i stali.
Medyczny: torby PSP R-1, deski ortopedyczne, nosze podbierakowe, kamizelki KED, zestawy
szyn KRAMERA, oraz dwie jednostki OSP Skawa i OSP Raba Wyżna posiadają deﬁbrylatory
automatyczne AED .
P.powodziowy: Pompy, hydrologiczne wały p.powodziowe na wyposażeniu OSP Skawa.
Ochrony dróg Oddechowych (ODO): 22 zestawy ODO (aparat ODO, butla, maska, czujnik
bezruchu) i 8 butli zapasowych. Aparaty są na wyposażeniu takich jednostek jak; OSP Raba
Wyżna 6 zestawów ODO i 4 butle zapasowe, OSP Skawa 4 zestawy ODO i 2 butle zapasowe,
OSP Rokiciny Pdh. 4 zestawy ODO i 2 butle zapasowe, i OSP Podsarnie 4 zestawy ODO.
Wg statystyk za rok 2018 jednostki z terenu gminy Raba Wyżna interweniowały 103 razy i
były to wyjazdy do 65 razy Miejscowe Zagrożenia (MZ), 35 razy Pożary (P), 3 razy alarm
fałszywy (AF). Rozkładając to na poszczególne jednostki :
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Raba Wżyna – 58; MZ – 18, P – 27, AF – 2
Skawa – 24; MZ – 11, P – 12, AF – 1.
Rokiciny Pdh.; – 5; MZ – 1, P – 4, AF – 0.
Sieniawa – 11; MZ – 8, P – 2, AF – 1.
Bielanka – 4; MZ – 2, P – 1, AF – 1.
Podsarnie – 9; MZ – 9, P – 8,
Bukowina Os. – 5; MZ – 1, P – 4, AF – 0.
Harkabuz – 3; MZ – 0, P – 3, AF – 0.
W działaniach w 2018r wzięło udział ok.720 strażaków.
W roku 2018 przeprowadzone szkolenia z zakresy podstawowego dla strażaków którzy
przekroczyli wiek 18 lat i nabrali uprawnień do udziału w niezbędnych szkoleniach
uprawniających do udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych. Przeszkolono 40 druhów.
Przeprowadzono szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego (KPP), przeszkolono 16
druhów.
Ponadto w celu sprawdzenia sprawności ﬁzycznych co roku zarząd międzygminny wraz z
samorządem gminy organizuje zawody sportowo pożarnicze dla strażaków z naszej gminy. W
zawodach biorą udział druhowie i druhny w różnych kategoriach
Grupa A męskie drużyny pożarnicze – wiek powyżej 18 lat (ale dopuszcza się młodzież od lat
16 lecz nie mogą oni pełnić niektórych funkcji w drużynie), drużyny mieszane (mężczyźni i
kobiety)
Grupa C – drużyny kobiece pożarnicze powyżej 16 lat
MDP chłopcy – młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców i młodzieżowe drużyny pożarnicze
mieszane (chłopcy i dziewczęta)
MDP dziewczęta - młodzieżowe drużyny dziewczęta.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii awansują do zawodów wyższego szczebla – Powiatowe
Zawody Sportowo Pożarnicze. Zawody Powiatowe rozgrywane są co dwa lata.
W celu sprawdzeni gotowości bojowej jednostek OSP zarząd przy współudziale
samorządu gminnego organizuje co najmniej raz w roku manewry komendanta
międzygminnego. Manewry organizowane są każdorazowo w innym miejscu wskazanym
przez Zarząd jednostki OSP na terenie której odbywają się ćwiczenia. Podczas ćwiczeń
doskonalone są techniki dostarczania środka gaśniczego na duże odległości, współdziałanie
jednostek OSP w realizacji założonego celu, koordynacja działań gaśniczych, ratowniczych i
medycznych. Sprawdzane są praktyczne możliwości wykorzystania posiadanego sprzętu,
dojazd do miejsca zdarzenia, możliwość manewrowania, ograniczenia dojazdu do miejsca
zdarzenia przez wąskie drogi, przejazdy itp. Sprawdzane są możliwości poboru środka
gaśniczego z hydrantów, zbiorników wodnych.
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Na przełomie lutego i marca 2018 zarząd międzygminny zorganizował przy współudziale
samorządu gminnego eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkolnej. W turnieju tym dzieci i młodzież prezentują wiedzę
pożarniczą. Zwycięscy szczebla gminnego reprezentują gminę Rabę Wyżną i zarząd
międzygminny w eliminacjach powiatowych.
Ochotnicze Straże Pożarne brały udział w Uroczystościach gminnych organizowanych
przez samorząd gminny takich jak obchody Święta Konstytucji 3 Maja, uroczystość z okazji
100. rocznicy Odzyskania Niepodległości gdzie jednostki występowały z sztandarami. Udział
w uroczystościach Kościelnych w swoich miejscowościach ale również w uroczystościach
takich jak Pielgrzymce strażaków z Krzeptówek do Ludźmierza, mszy z okazji uratowania
kościołka „na Piątkowej Górze”, pielgrzymce strażaków do Łagiewnik.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
to Lokalna Grupa Działania (LGD), jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z
przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz
mieszkańców.
Stowarzyszenie zrzesza osoby ﬁzyczne, a także osoby prawne, w tym jednostki samorządu
terytorialnego, z obszaru gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka
i Lipnica Wielka.
LGD w roku 2018 ogłosiła 14 naborów tematycznych, w których złożono 61 wniosków a 56
wybrano do doﬁnansowania, były to działania związane z podejmowaniem i rozwijaniem
działalności gospodarczej, inwestycjami oraz małymi konkursami grantowymi. Liczba świadczonych
usług podczas tych naborów wyniosła 50 osób, z czego 61 osób złożyły wnioski. Z tego wynika, iż
wszystkie osoby które uzyskały doradztwo w biurze LGD złożyło wnioski. Jest to zadowalający wynik
w szczególności, że w podejmowaniu i rozwijaniu działalności oraz w dużych konkursach
gospodarczej pokryto w całości pule dostępnych w naborach środków.
W roku 2018 przeprowadzono nabory na:
- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej / Liczba operacji w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności
ﬁzycznej i zdrowego trybu życia.
- Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej / Liczba operacji
polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa poprzez operacje ukierunkowane na
innowacje
- Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej / Liczba operacji
polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w turystyce.
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- Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej / Liczba operacji
polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych / Liczba działań
promocyjnych dotyczących produktu lokalnego.
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych / Liczba wydarzeń
rekreacyjno-sportowych
- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej / Liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych turystycznych i
rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek
- Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych / Liczba wydarzeń
rekreacyjno-sportowych..
- Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych / Liczba wydarzeń, warsztatów i szkoleń bazujących na dziedzictwie kulturowym
lub przyrodniczym obszaru
- Zachowania dziedzictwa lokalnego / Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim w
wyniku wsparcia w ramach LSR.
- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury / Liczba operacji
obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
- Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych / Liczba działań
promocyjnych obszaru.
- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej / Liczba operacji w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR.
- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej / Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej.
Prócz doradztwa bezpośredniego biuro prowadziło także doradztwo telefoniczne 32 osoby oraz
doradztwo mailowe 8 osób.
Przez cały rok prowadzono szereg działań animacyjnych, takich jak spotkania szkolenia festyny.
W trakcie swojej działalności w roku 2018 LGD przeprowadziło szereg działań animacyjnych takich
jak spotkania/szkolenia oraz festyny.
Przeprowadzono 5 spotkań szkoleniowych po 2 w każdej z gmin należących do LGD tj. Raba Wyżna
Jabłonka, Lipnica Wielka, Rabka-Zdrój, Spytkowice. W roku 2018 zostało zorganizowane przy
współpracy z różnymi organizacjami 7 imprez min w miejscowościach Jabłonka, Bielanka, Raba
Wyżna, Ponice, Rokiciny Podhalańskie Spytkowice . W ty roku byliśmy również na targach w
Nowym Targu.
Z powyższych danych wynika, iż działalność Stowarzyszenia w zakresie doradztwa w roku 2018 była
wystarczająca i w pełni pokryła zapotrzebowanie beneﬁcjentów, którzy w jej wyniku złożyli wnioski
i otrzymali doﬁnansowanie. W wyniku przeprowadzenia wszystkich planowanych naborów i
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pokrycia zapotrzebowania na wnioski we wszystkich konkursach LGD zrealizowało budżet w
zakresie pierwszego kamienia milowego.

Transgraniczny Związek Euroregion "Tatry"
Gmina Raba Wyżna jest członkiem Euroregionu "Tatry" .
31 października 1993 roku, kiedy Słowacja stanowiła już suwerenne państwo, podpisano w
Zakopanem Deklarację Samorządów Terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Słowackiej w sprawie utworzenia Regionu "Tatry".
18 sierpnia 1994 roku w Warszawie podpisano Porozumienie między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy transgranicznej.
Uzgodnienia pomiędzy rządami obu państw przyczyniły się w dużej mierze do sﬁnalizowania
kilkuletnich starań o powołanie do życia euroregionu.
26 sierpnia 1994 roku na Kongresie Założycielskim w Nowym Targu podpisano Umowę
pomiędzy samorządami Polski i Słowacji o założeniu transgranicznego związku Euroregion
"Tatry", który "zgodnie z procesem integracji krajów Europy, w oparciu o Europejską
Konwencję Ramową o współpracy transgranicznej z dnia 11 maja 1980 roku" przyczyniać się
będzie do "przyspieszenia wszechstronnego rozwoju przylegających do siebie obszarów
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, w nawiązaniu do historycznych korzeni i
wzajemnych stosunków tych regionów". Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu postanowieniem z
dnia 15 grudnia 1994 roku wpisał Euroregion "Tatry" do rejestru stowarzyszeń i zatwierdził
jego statut. 14 listopada 1996 roku Euroregion 'Tatry" został członkiem Stowarzyszenia
Europejskich Regionów Granicznych (SERG).
Na Nadzwyczajnym Kongresie w dniu 22 października 1999 roku w Nowym Targu
podpisana została Umowa pomiędzy Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki
Słowackiej o współpracy w ramach transgranicznego związku EUROREGION "TATRY"
zawarta pomiędzy Związkiem Euroregion "Tatry" w Nowym Targu oraz Stowarzyszeniem
Region „Tatry” w Kieżmarku. Tym samym zakończył się proces powstawania
Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".
W 2018 roku nasza gmina nie realizowała żadnego programu grantowego. Jednak efektem
przystąpienia do c jest już wieloletnia współpraca z gminą partnerską Ganovce.
Gmina Raba Wyżna posiada gminy partnerskie: Słupsk i Ganovce na Słowacji. Obecnie wymiana
doświadczeń z Gminą Ganovce jest dokonywana na płaszczyźnie wymiany kulturalnej.
Przedstawiciele społeczności i samorządu obydwu gmin odwiedzają się wzajemnie uczestnicząc w
imprezach organizowanych w Ganovcach i Gminie Raba Wyżna. Natomiast z gminą Słupsk
dokonywane są wizyty studyjne przedstawicieli organów władz samorządowych i pracowników
jednostek.
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Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
został powołany Uchwałą Nr CXIII/757/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1994 r. Siedzibą
Związku jest miasto Mszana Dolna. Uczestnikami Związku są gminy województwa małopolskiego:
Dobczyce, Myślenice, Pcim, Siepraw, Tokarnia, Wieliczka, Wiśniowa, Jordanów, Lubień, Miasto
Mszana Dolna, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Rabka.
Celem jego utworzenia jest prowadzenie wspólnych działań jego uczestników zmierzających
do doprowadzenia i utrzymania w stanie naturalnej czystości wód zlewni rzeki Raby i zbiornika
wody pitnej w Dobczycach. Związek realizuje wspólne cele Gmin - Uczestników, w szczególności
poprzez:
1.doprowadzenie do powstania zaakceptowanych przez Gminy – Uczestników:
a."Kompleksowego programu utrzymania czystości wód zlewni Raby od źródeł do zapory w
Dobczycach",
b.programów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami komunalnymi i
ochrony powietrza
2.realizacja programów ujętych w pkt. 1 oraz opracowań wykonanych przez Gminy Uczestników w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami komunalnymi i
ochrony powietrza,
3.prowadzenie działalności zmierzającej do rozwoju infrastruktury turystycznej,
4.organizowanie ﬁnansowania prac związanych z powstaniem i realizacją programów i
opracowań o których mowa w pkt 1 i 2,
5.gromadzenie i udostępnianie Gminom - Uczestnikom informacji niezbędnych do powstania i
realizacji programów oraz opracowań, o których mowa w pkt 1 i 2,
6.opracowanie i rekomendowanie Gminom - Uczestnikom lokalnych przepisów stanowiących
nakazy, zakazy, bodźce i zachęty dla ochrony środowiska naturalnego,
7.reprezentowanie interesów Gmin - Uczestników w zakresie objętym statutową działalnością
Związku wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji zarówno
krajowych jak i zagranicznych,
8.prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekologicznej.
Organami Związku są: zgromadzenie Związku i zarząd Związku.
Zgodnie ze statutem Związku § 9 i 10, zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i
Krakowa jest organem stanowiącym i kontrolnym. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie i
burmistrzowie Gmin – Uczestników, lub na podstawie uchwały rady gminy, inni członkowie organu
gminy. Każda Gmina-Uczestnik reprezentowana jest w zgromadzeniu przez jednego uprawnionego
członka.
Organem wykonawczym Związku jest zarząd Związku zwany dalej zarządem. W skład
zarządu wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz dwóch członków. Zgromadzenie
wybiera przewodniczącego zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków
zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie wybiera wiceprzewodniczącego oraz
pozostałych członków zarządu na wniosek przewodniczącego zwykłą większością głosów w
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obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.
Dopuszcza się wybór jednego członka zarządu spoza członków zgromadzenia.
Zgodnie z Uchwałą Nr V/13/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z
dnia 17 listopada 2011 r., w sprawie likwidacji Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z
siedzibą w Mszanie Dolnej, postawiono w/w Związek w stan likwidacji.

Umowy i porozumienia
Gmina Raba Wyżna w 2018 roku zawarła umowy lub porozumienia w celu realizacji wspólnych
zadań:
- Umowa nr 5/RW/2017, aneks z dnia 05-06-2018r. z Powiatem Nowotarskim w Nowym Targu na
rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w m. Skawa
- Umowa nr 1/RW/2016, aneks z dnia 05-06-2018r. z Powiatem Nowotarskim w Nowym Targu na
rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w m. Raba Wyżna
- Porozumienie z dnia 05-09-2018r. na współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego
oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu
- Umowa 3032.1.2018 z dnia 02-01-2018r. z Firmą Finansowo – Ubezpieczeniową Margo na
doﬁnansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia
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