ANALIZA STOPNIA REALIZACJI
Strategii Rozwoju Gminy Raba Wyżna
za lata 2016 - 2018
URZĄD GMINY RABA WYŻNA
SIERPIEŃ 2019

UCHWAŁA NR XX/ 152 /2016
RADY GMINY w RABIE WYŻNEJ
z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Raba Wyżna na lata 2016 - 2022
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446) w związku z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 383), Rada Gminy Raba Wyżna uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Raba Wyżna na lata 2016-2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raba Wyżna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Raba Wyżna
inż. Alicja Targosz

WIZJA ROZWOJU GMINY RABA WYŻNA
1. W 2022 roku gmina Raba Wyżna, ze względu na swoje strategiczne położenie, wysoką dostępność
komunikacyjną, walory środowiskowe i kulturowe, stanowi atrakcyjną przestrzeń do życia, nauki,
pracy, lokowania i rozwijania rodzinnych działalności gospodarczych oraz spędzania czasu
wolnego.
2. Walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe gminy są czynnie chronione, a jednocześnie
stanowią ważne czynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego.
3. Gmina jest animatorem i mecenasem rozbudowanej działalności kulturalnej mieszkańców,
skupiającej się w szczególności na kultywowaniu i propagowaniu miejscowych tradycji.
4. Lokalna gospodarka stale wzrasta, dywersyfikuje się i zwiększa poziom innowacyjności, bazując
głównie na lokalnych zasobach, przedsiębiorczości i kreatywności mieszkańców.
5. Walory przyrodniczo-krajobrazowe (rzeźba terenu, klimat, flora i fauna, krajobraz) oraz kulturowe
(zasoby niematerialnego dziedzictwa kulturowego Orawian i Zagórzan, obiekty zabytkowe) są
wykorzystywane dla rozwoju i promocji funkcji turystycznej i rekreacyjnej gminy, co pozwala
generować dodatkowe dochody w sferze usług i produkcji oraz nowe miejsca pracy (zarówno w
lecie, jak i w zimie).
6. Zrównoważony i trwały rozwój możliwy jest dzięki sprawnej i efektywnej, partnerskiej współpracy
pomiędzy administracją, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi i innymi
inicjatywami mieszkańców.

MISJA GMINY RABA WYŻNA

Wspólnie dążymy do poprawy jakości życia, nauki, pracy,
lokowania i rozwijania rodzinnych działalności gospodarczych
oraz spędzania czasu wolnego na terenie gminy Raba Wyżna
– przy wykorzystaniu wysokiej dostępności komunikacyjnej
gminy, bogatych walorów kulturowych i środowiskowych
oraz potencjału mieszkańców.

OBSZARY PRIORYTETOWE 2016-2022

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. ZARZADZANIE ROZWOJEM

PRIORYTET: DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
I BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

1.1.1

Regulacja stanu prawnego dróg.

1.1.2

Budowa, remonty, modernizacja i przebudowa dróg oraz mostów na terenie gminy do parametrów
normatywnych – zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Współpraca z innymi zarządcami dróg w
przypadku dróg ponadlokalnych.

1.1.3

Budowa ciągów pieszych przy drogach gminnych oraz powiatowych i wojewódzkich.

1.1.4

Tworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie gminy, w szczególności przy obiektach użyteczności
publicznej, dużego zainteresowania społecznego oraz w pobliżu atrakcji rekreacyjno-turystycznych.

1.1.5

Modernizacja infrastruktury obsługi podróżnych na terenie gminy, w szczególności stacji i przystanków
kolejowych.

1.1.6

Rozwój systemu oświetlenia ulicznego, w tym przy wykorzystaniu rozwiązań przyjaznych
środowisku/energooszczędnych.

1.1.7

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. poprzez budowę, przebudowę i modernizacje przejść
przez drogi i tory (w tym szlabany na przejazdach kolejowych), a także sygnalizacji świetlnych na
strategicznych skrzyżowaniach na terenie gminy.

1.1.8

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (sieć światłowodowa na terenie gminy).

1.1.9

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, m.in. poprzez doskonalenie kompetencji mieszkańców.

2016

2017

2018

RAZEM

Ilość zawartych umów cywilnych

8

26

17

51

Ilość podmiotów uczestniczących przy
regulacjach

90

74

30

194

Ilość wydanych decyzji administracyjnych
( Wojewoda )

5

8

13

26

Ilość wydanych decyzji administracyjnych
( Wójt Gminy )

1

-

-

1

Przejęty obszar

2,1830 ha

3,5170 ha

7,1646 ha

12,8646 ha

Łączna wartość przejętych terenów

1,06 mln zł

1,01 mln zł

1,55 mln zł

3,62 mln zł

Koszty aktów notarialnych

30 tys. zł

30 tys.zł

20 tys. zł

80 tys. zł

Koszty prac geodezyjnych

146 tys. zł

120 tys. zł

155 tys. zł

421 tys. zł

Koszty wycen nieruchomości

7 tys. zł

20 tys. zł

10 tys. zł

37 tys. zł
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PRZEBUDOWA DRÓG
W MIEJSCOWOŚCI SKAWA

1

Daindrówka

149 500,00 zł

bitumiczno-asfaltowa

222 mb

2

Sularzówka

100 654,87 zł

bitumiczno-asfaltowa

219 mb

3

Sularzówka 1

45 961,13 zł

bitumiczno-asfaltowa

100 mb

4

Daindrówka

117 645,50 zł

bitumiczno-asfaltowa

350 mb

5

Niewiarowska

67 122,86 zł

bitumiczno-asfaltowa

191 mb

6

Bulańdówka

42 914,00 zł

bitumiczno-asfaltowa

86 mb

7

Linkworówka 1

113 668,60 zł

bitumiczno-asfaltowa

270 mb

8

Koskówka - Wysoka

114 645,62 zł

bitumiczno-asfaltowa

250 mb

9

Ziobrówka 1

94 846,00 zł

bitumiczno-asfaltowa

190 mb

10

Gałęziówka - Wysoka

147 354,00 zł

bitumiczno-asfaltowa

285 mb

11

Michałówka

148 000,00 zł

Płyty YOMB

290 mb

1

Bieńkówka - Zbójecka

149 500,00 zł

żwirowo-tłuczniowa

940 mb

2

Jaroszówka

51 662,38 zł

bitumiczno-asfaltowa

132 mb

3

Stachurówka

142 709,40 zł

bitumiczno-asfaltowa

342 mb

4

Gubałówka-Wysoka

38 464,72 zł

bitumiczno-asfaltowa

106 mb

5

Łopatkówka

119 349,36 zl

bitumiczno-asfaltowa

291 mb

6

Skawcówka

122 693,17 zł

bitumiczno-asfaltowa

334 mb

7

Ferkówka

330 140,80 zł

bitumiczno-asfaltowa

720 mb

8

Daindrówka

41 840,41 zł

bitumiczno-asfaltowa

147 mb

9

Łukaszówka

69 987,00 zł

bitumiczno-asfaltowa

120 mb

Skawa – Linkworówka-Koskówka, 140,7 tys. zł – 180 mb.

Skawa – Linkworówka-Koskówka, 645,7 tys. zł – 760 mb.
Dofinansowanie ze środków rządowych w kwocie: 322,8 tys. zł
(Wykonano odcinek drogi gminnej, który łączy DK7 z droga powiatową w Skawie)

Skawa – Stermachówka, 145 tys. zł – 320 mb.
Dofinansowanie FOGR 60,2 tys. zł

3

Skawcówka 1

141 001,05 zł

n. bitumiczno-asfaltowa

378 mb

PRZEBUDOWA DRÓG
W MIEJSCOWOŚCI SIENIAWA

1

Do Bachulówki

12 100,68 zł

bitumiczno-asfaltowa

36 mb

2

Do Szewczyka

32 332,40 zł

bitumiczno-asfaltowa

63 mb

3

Kowalówka

39 975,00 zł

płyty drogowe

93 mb

1

Na roli Stafirówka

142 065,00 zł

bitumiczno-asfaltowa

175 mb

2

Do Bachulówki

87 417,00 zł

żwirowo-tłuczniowa

200 mb

„Do Bachuli”, 150 tys. zł – 200 mb.

2

Do Króla Górna I

15 040,44 zł

n. bitumiczno-asfaltowa

20 mb

Pytlówka, 132,6 tys. zł – 177 mb.

PRZEBUDOWA DRÓG
W MIEJSCOWOŚCI
RABA WYŻNA

1

Bielówka

296 587,06 zł

bitumiczno-asfaltowa

222,94 mb

3

Role

89 999,10 zł

płyty betonowe

300 mb

4

Modernizacja przepustów na
potoku Kosiczne

110 000,00 zł

10 mb przepustów, 420 m3 nasypów

5

Role

118 687,50 zł

bitumiczno-asfaltowa

353,1 mb

6

Bogdałówka

146 300,00 zł

żwirowo-tłuczniowa

800 mb

7

Majątek

60 000,00 zł

bitumiczno-asfaltowa

30 000 zł- dofinansowanie ze środków wojew. - gruty rolne

100 mb

8

Kumorówka

62 478,00 zł

bitumiczno-asfaltowa

174 mb

9

Piekarczykówka

149 599,98 zł

destrukt asfaltowy

300 mb

1

Kordyłówka

73 800,00 zł

żwirowo-tłuczniowa

193 mb

2

Koło Śmietany

127 305,00 zł

bitumiczno-asfaltowa

160 mb

3

Nowalanówka

43 780,00 zł

żwirowo-tłuczniowa

92 mb

4

Odwodnienie centrum wsi

17 820,00 zł

odwodnienie

102 mb

5

Sagułówka

9 406,86 zł

płyty drogowe

130 mb

6

Węgrzynówka

8 683,26 zł

płyty drogowe

120 mb

7

Majątek

70 000,00 zł

bitumiczno-asfaltowa

100 mb

1

Do Roli Sołówka

90 000,00 zł

n. z płyt drogowych

222 mb

Majątek, 147,2 tys. zł – 306 mb.

Bochorzówka, 128,5 tys. zł – 70 mb.

4

Most na roli Mardyłówka

149 199,00 zł

płyta mostu z płyt drogowych

Kapałkówka, 74,6 tys. zł – 170 mb.

Kordyłówka, 74,6 tys. zł – 170 mb.

PRZEBUDOWA DRÓG
W MIEJSCOWOŚCI BIELANKA

1

Janowcówka

35 628,12 zł

bitumiczno-asfaltowa

55 mb

1

Wośkowska

17 866,07 zł

płyty drogowe

54 mb

2

Do Roli Kowalówka

124 266,58 zł

bitumiczno-asfaltowa

210 mb

3

Droga Na Bór

396 088,15 zł + roboty
dodatkowe 48 247,64 zł

bitumiczno-asfaltowa

Współudział Lasów Państwowych: 152 689,22 zł

880 mb

PRZEBUDOWA DRÓG
W MIEJSCOWOŚCI
HARKABUZ

2

Sulakowa

20 219,27 zł

bitumiczno-asfaltowa

94 mb

1

Beskid Granica - lewa

39 360,00 zł

żwirowo-tłuczniowa

120 mb

2

Centrum wsi

129 450,00 zł

destrukt asfaltowy

792,5 m2

3

Beskid Granica - prawa

53 083,45 zł

płyty drogowe

153 mb

Olesiakowa, 148 tys. zł – 360 mb.

Centrum wsi Harkabuz Etap II, 139 tys. zł – 732,5 mkw.

PRZEBUDOWA DRÓG
W MIEJSCOWOŚĆI ROKICINY
PODHALAŃSKIE

1

Droga gminna 364065 K
Rokiciny Podhalańskie

4 982 423,78 zł + roboty
dodatkowe 149 946,93 zł

bitumiczno-asfaltowa

2 125,11
mb

2 462 875,00 zł – dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

2

Winiarskówka

147 354,00 zł

bitumiczno-asfaltowa

240 mb

3

Smalcówka

109 887,35 zł

bitumiczno-asfaltowa

80 000 zł - dofinansowanie ze środków wojew. - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

6 mb

1

Karbówka

84 999,15 zł

płyty drogowe

120 mb

1

Brzozowa

86 098,77 zł

n. bitumiczno-asfaltowa

90 mb

Przebudowa drogi gminnej od PKP w Rokicinach Podhalańskich. Wartość zadania to 331,8 tys. zł w tym
dofinansowanie z programu „Razem Bezpieczniej” w kwocie 50 tys. zł. Zakres inwestycji obejmuje prace
związane z wykonaniem nawierzchni chodników z kostki brukowej, modernizacje nawierzchni drogi, montaż
urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie poziome i pionowe.

PRZEBUDOWA DRÓG
W MIEJSCOWOŚCI BUKOWINA
OSIEDLE

„Dożakówka” Bukowina Osiedle 300m, 100 tys.zł

Olesiakowa, 142 tys. zł – 241 mb.

PRZEBUDOWA DRÓG
W MIEJSCOWOŚĆI PODSARNIE

1

Oprzędkowa

19 495, 54 zł

bitumiczno-asfaltowa

58 mb

2

Marszałowa

24 201,36 zł

bitumiczno-asfaltowa

72 mb

3

Sołtysowa I

68 604,13 zł

Bitumiczno-asfaltowa -141 mb
płyty drogowe – 63 mb

204 mb

4

Firkowa II

28 100,46 zł

bitumiczno-asfaltowa

84 mb

5

Ohladowa – zabezpieczenie
korpusu drogi

54 000,00 zł

80 m3 narzutu kamiennego

2

Parditowa

28 086,82 zł

płyty drogowe

60 mb

3

Parditowa (k.P. Sołtys)

28 086,82 zł

bitumiczno-asfaltowa

60 mb

4

Parditowa II

152 136,94 zł

bitumiczno-asfaltowa

325 mb

6

Ohladowa

198 948,32 zł

bitumiczno-asfaltowa

425 mb

1

Ohladowa

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

n. bitumiczno-asfaltowa

335 mb

Głosówka, 145 tys. zł – 256 mb.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA
W LATACH 2016 - 2018
W roku 2016:
• Raba Wyżna – Sołówka (21 lamp): 62 000,00. zł
W roku 2018:
•

Budowa oświetlenia do Krzyża Milenijnego (8 lamp): 60 494,61 zł,

•

Raba Wyżna – Role (6 lamp): 22 593,44 zł,

•

Raba Wyżna – Wędziarzówka (5 lamp): 14 761,64 zł,

•

Raba Wyżna – Wojtusiówka (3 lampy): 10 522,80 zł,

•

Raba Wyżna – Bogdałówka – przed torami (10 lamp): 27 044,53 zł,

•

Raba Wyżna – Bogdałówka – za torami (10 lamp): 22 142,09 zł,

•

Rokiciny Podhalańskie (20 lamp): 62 778,32 zł,

•

Sieniawa – parking koło kościoła (8 lamp): 29 397,00 zł,

•

Skawa – parking koło kościoła (6 lamp): 29 151,00 zł,

•

Raba Wyżna – Wędziarzówka (1 lampa): 8 856,00 zł,

•

Raba Wyżna – Nowalanówka (2 lampy): 8 487,00 zł.

Łączna wartość wydatków 358 tys. zł

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA W LATACH 2016 – 2018
(przykładowe realizacje)

Raba Wyżna – 2018r. Budowa oświetlenia do Krzyża
Milenijnego; 60,5 tys. zł

Raba Wyżna, Sołówka 2016r, 62tys.zł

BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA
W LATACH 2016 – 2018
(przykładowe realizacje)

Chodnik w Bukowinie Osiedle przy drodze powiatowej - 2017r.

BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA
W LATACH 2016 – 2018
(przykładowe realizacje)

Chodnik w Skawie przy drodze powiatowej
2017/2018r.

Chodnik w Rabie Wyżnej przy drodze powiatowej - 2018r.

PRIORYTET: ŚRODOWISKO NATURALNE
I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

2.1.1

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
oraz wspieranie inicjatyw dotyczących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na
obszarach trudno dostępnych i o niskiej gęstości zabudowy.

2.1.2

Promocja, edukacja i wsparcie dla wykorzystania na terenie gminy odnawialnych źródeł energii.

2.1.3
2.1.4

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - likwidacja i wymiana nieekologicznych
źródeł ciepła i zwiększanie efektywności energetycznej budynków.
Kształtowanie świadomości i zachowań proekologicznych mieszkańców (poszanowanie przyrody,
utrzymywanie porządku i czystości, segregacja śmieci, zakaz spalania odpadów i wypalaniem traw,
racjonalizacja zużycia zasobów, itd.).

Wsparcie inicjatyw w zakresie nowych nasadzeń leśnych.
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, w tym m.in. regulacja rzek i potoków, retencja wodna,
właściwe zagospodarowanie koryt rzecznych.
Doskonalenie zarządzania kryzysowego poprzez współpracę ze służbami regionalnymi i krajowymi
oraz sukcesywne doposażanie służb gminnych.
Rozwój infrastruktury przeciwpożarowej, w tym budowa sieci hydrantowej, zbiorników
przeciwpożarowych oraz punktów poboru wody na ciekach wodnych.

2.1.9

Rozwój monitoringu miejsc publicznych.

2.1.10

Edukacja prewencyjna mieszkańców, ukierunkowana na kształtowanie i promocję postaw
właściwych w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i kryzysowych, ze szczególnym naciskiem na
edukację dzieci i młodzieży, realizowaną we współpracy szkół i placówek oświatowych oraz służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY
ŚRODOWISKA

INWESTYCJE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ W LATACH 2016 – 2018
(przykładowe realizacje)
Rozbudowa, przebudowa oraz remont stacji uzdatniania wody na potoku Kosiczne w Rabie Wyżnej wraz z
urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej. Inwestycja kosztowała 1,5mln zł i wykonana została w
całości w roku 2018. Na jej realizację pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w kwocie 0,5mln zł.

INWESTYCJE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ W LATACH 2016 – 2018
(przykładowe realizacje)

Kanalizacja Rokiciny Podhalańskie 2016r. Wartość zadania 725,7 tys.zł –
długość wykonanego odcinka 2162mb. Prace wykonane zostały
równolegle z przebudową drogi gminnej wzdłuż potoku Rokicianka.

Kanalizacja Rokiciny Podhalańskie 2017/2018 705,8 tys.zł
– kanalizacja 444mb. Rurociąg tłoczny 326,6mb.

Wymiana kotłów na terenie Gminy Raba Wyżna
W dniu 09.10.2017r. Gmina Raba Wyżna podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o
dofinansowanie projektu pn.: „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów
opalanych biomasą, paliwem gazowym” w ramach poddziałania: 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja tego zadania
przewiduje wymianę kotłów w 57 gospodarstwach domowych.

Przykład zmodernizowanej kotłowni w miejscowości
Rokiciny Podhalańskie.

DZIAŁANIA Z ZAKRESU
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W LATACH 2016 – 2018
(przykładowe realizacje)
Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie – Osiedlu, polegająca na przebudowie placu
manewrowego. Nawierzchnia z kostki brukowej o powierzchni 133,7m2. Koszt realizacji: 84,4 tys. Zł. Pozyskane
dofinansowanie 27,2 tys.zł w ramach programu „Małopolskie Remizy 2016”.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W LATACH 2016 – 2018
(przykładowe realizacje)
Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielance, polegająca na wymianie pokrycia dachowego. Koszt
realizacji: 87,4 tys. Zł. Pozyskane dofinansowanie 38 tys.zł w ramach programu „Małopolskie Remizy 2017”.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W LATACH 2016 – 2018
(przykładowe realizacje)
Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokicinach Podhalańskich, polegająca na rozbudowie garażu
pod potrzeby działalności bojowej. Koszt realizacji: 158 tys. zł. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 41,5 tys. zł w
ramach programu „Małopolskie Remizy 2018”.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W LATACH 2016 – 2018
(przykładowe realizacje)

W 2017r. zakupiony został nowy samochód dla OSP
Rokiciny Podhalańskie o wartości 685 tys. Zł.
Dofinansowanie w kwocie 315 tys. zł pozyskano ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Bezpieczna
Małopolska – Samochody Strażackie”. Kwota 370 tys. zł to
udział własny Gminy Raba Wyżna

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W LATACH 2016 – 2018
(przykładowe realizacje)
W dniu 23.11.2017r. Gmina Raba Wyżna podpisała umowę dotacji na realizację zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dotyczącą zakupu:
• lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem 1 000 l., który został przekazany jednostce OSP Raba Wyżna, należącej do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
• 7 zestawów ratownictwa medycznego PSP R -1 (torba + szyny + deska) oraz 2 defibrylatorów automatycznych, które zostały
przekazane na rzecz OSP z terenu Gminy Raba Wyżna.
W/w samochód oraz sprzęt został współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Nabycie samochodu oraz sprzętu przyczyni się do szybszej, sprawniejszej, bezpieczniejszej interwencji wszystkich
jednostek OSP z terenu Gminy Raba Wyżna w podejmowanych akcjach bojowych, a także zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców
z terenu gminy, a także ościennych gmin.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W LATACH 2016 – 2018
(przykładowe realizacje)
Samochód dla OSP Sieniawa zakupiony zostanie w drugiej połowie 2018r. Gmina Raba Wyżna zawarła umowę z Województwem
Małopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w 2018 roku na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży
pożarnych. W ramach w/w umowy zostanie zakupiony średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP Sieniawa. Projekt
współfinansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018” w kwocie 80 tys.
zł. Wartość zadania po przetargu to 430,5 tys. zł. Udział własny finansowany jest ze środków Gminy Raba Wyżna oraz OSP Sieniawa.
Zakupiony samochód zastąpi dotychczas używany wyeksploatowany pojazd GCBA 4/16 Scania 81/Hebra.

PRIORYTET: EDUKACJA

4.1.1

Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz edukacji przedszkolnej.

4.1.9

Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szkół oraz placówek oświatowych – modernizacja i rozwój
infrastruktury, w tym rekreacyjno-sportowej przy szkołach, doposażenie placówek, wdrażanie nowoczesnych
rozwiązań i technologii, wykorzystanie multimediów i systemów elektronicznych.
Podnoszenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej – dodatkowe zajęcia, warsztaty i kółka zainteresowań,
m.in. ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, edukacja medialna, kulturalna i artystyczna,
edukacja regionalna, wychowanie patriotyczne, promocja aktywności fizycznej, itp. Odkrywanie, kształtowanie
i wspieranie talentów oraz pasji uczniów. Współpraca z rodzicami.
Kształtowanie cech przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej (programy autorskie, szkolne kluby
przedsiębiorczości, organizacja wizyt zawodoznawczych, spotkania z przedsiębiorcami, gry symulacyjne, itp.).
Projekty międzynarodowej (szczególnie transgranicznej) współpracy szkół, uczniów i nauczycieli – dla
wieloaspektowego rozwoju, w tym pogłębiania znajomości języków obcych, poznawania innych kultur,
zwyczajów i tradycji, promocji aktywności fizycznej, itp.
Bezpieczna i zdrowa edukacja - opieka psychologiczna i medyczna dzieci przedszkolnych i szkolnych.
Profilaktyka i walka z uzależnieniami.
Organizacja klas sportowych w placówkach edukacyjnych o odpowiednich warunkach kadrowych i
infrastrukturalnych.
Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz kreowanie mody na sport, rekreację ruchową i
aktywny styl życia.
Wsparcie i promocja idei uczenia się przez całe życie.

4.1.10

System doskonalenia kadry zarządzającej oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych na terenie gminy.

4.1.2

4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

STRUKTURA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA
W LATACH 2016 - 2018
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.

LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA

Liczba uczniów
Liczba uczniów z
orzeczeniem z PPP

30.09.2015 r. (klasy 30.09.2016 r. 30.09.2017 r.
I-VI)
(klasy I- VI)
(klasy I-VII)
1620
1503
1480
18

16

30.09.2018 r.
(klasy (I-VIII)
1461

21

24

Prognoza demograficzna
Liczba dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w:

Gmina Raba Wyżna

2019 r.

2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.

Rok urodzenia dziecka: 2012 r.

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

173

163

154

171

260

180

156

Projekty zrealizowane / realizowane w szkołach i placówkach oświatowych

Rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży:
a)
Projekt rządowy „Książki naszych marzeń” – wyposażono biblioteki szkolne w atrakcyjne pozycje książkowe dla dzieci i młodzieży w 7
szkołach podstawowych (SP w Bielance, Harkabuzie, Podsarniu, Sieniawie, Rabie Wyżnej, Skawie nr 1, ZSP w Rokicinach Podhalańskich).
SP Skawa nr 3 nie brała udziału. Kwota dofinansowania: 10 240,00 zł, wkład własny: 2585,00 zł. Całkowita wartość projektu: 12 825,00
zł. Realizacja rok szkolny 2015/2016.
b)
Projekt rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wyposażanie bibliotek szkolnych w atrakcyjne pozycje książkowe dla
dzieci i młodzieży w 7 szkołach podstawowych (SP w Bielance, Harkabuzie, Podsarniu, Rabie Wyżnej, Skawie nr 1, Skawie nr 3, ZSP w
Rokicinach Podhalańskich). SP w Sieniawie nie została zakwalifikowana do wsparcia. Kwota dofinansowania: 40 960,00 zł, wkład
własny: 10 240,00 zł. Całkowita wartość projektu: 51 200,00 zł. Realizacja rok: 2017.

Ochrona zdrowia:
a)
Realizacja projektu „Już pływam” w wlatach 2016 -2018.
Rok 2016 – w projekcie wzięło udział 156 uczniów z klas III wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Miejsce realizacji
projektu: basen Instytutu w Rabce-Zdroju, Kompleks Beskid w Spytkowicach, Pływalnia Miejska w Nowym Targu.
Rok 2017 – w projekcie wzięło udział 203 uczniów z klas III wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Miejsce realizacji
projektu: basen Instytutu w Rabce-Zdroju, basen w Willi Ela w Rabce-Zdroju, Kompleks Beskid w Spytkowicach, Pływalnia Miejska
w Nowym Targu.
a)

b)

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w sprzęt medyczny – za kwotę 37 597,00 zł z rezerwy
subwencji oświatowej na podstawie złożonego wniosku wyposażono gabinety w 7 szkołach podstawowych (bez SP Sieniawa) oraz w
Gimnazjum w Rabie Wyżnej. Realizacją rok szkolny 2015/2016;
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – w ramach uruchomianych w 2017 r. nadzwyczajnych
środków w służbie zdrowia (dokładna nazwa z pisma od Wojewody) przez Ministerstwo Zdrowia dystrybuowanych za pomocą
Wojewodów. Za kwotę 10 378,00 zł gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zostaną wyposażone m.in. tablice do
badania ostrości wzroku oraz widzenia barwnego, ciśnieniomierze oraz środki do grupowej profilaktyki próchnicy zębów.

Projekty zrealizowane / realizowane w szkołach i placówkach oświatowych

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:
a)

Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o stwierdzonych niepełnosprawnościach na podstawie orzeczeń z
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z rezerwy subwencji oświatowej:
- otrzymana kwota w roku szkolnym 2015/2016: 33000 zł
- otrzymana kwota w roku szkolnym 2016/2017: 16000zł
- Realizacja projektu p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowanego ze środków UE w ramach
Działania 10.2.3. jako partner beneficjanta, którym jest Województwo Małopolskie. W ramach projektu realizowane są dla
uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz docelowo klas VII i VIII szkół podstawowych zajęcia z doradztwa zawodowego. Okres
realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.12.2018 r. Wartość projektu: 80375,36 zł, otrzymana kwota dotacji: 72 337,82 zł, wkład
własny: 8 037,54 zł.

Kształcenie ogólne:
Od 01.08.2017 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków UE dotyczących podniesienie kompetencji
kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych z matematyki, przedmiotów przyrodnich oraz
Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych.
W ramach ww. projektów zrealizowany został zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni komputerowych, szkolenia
nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe w uczniami.
Projekt nr „291” dot. szkół podstawowych - kwota dofinansowania: 1 188 811,80 zł, wkład własny rzeczowy: 62 625,00 zł. Całkowita
wartość projektu: 1 215 436,80 zł. Realizacja 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.
Projekt nr „292” dot. uczniów oddziałów gimnazjalnych - kwota dofinansowania: 803 764,12 zł, wkład własny rzeczowy: 42 303,38 zł.
Całkowita wartość projektu: 846 067,50 zł. Realizacja 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.
Podniesienie estetyki szkół.
Wyposażenie stołówek szkolnych ze środków rezerwy subwencji oświatowej w 7 szkołach podstawowych oraz w gimnazjum w Rabie
Wyżnej – otrzymana kwota wsparcia: 56 000,00 zł.

Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola w Rokicinach Podhalańskich
W latach 2016/2017 w budynku przedszkola w Rokicinach
Podhalańskich zostały wykonane prace budowlane mające na celu
dostosowanie
obiektu
do
warunków
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota
ponad 220 tys. Zł.

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rokicinach
Podhalańskich – 2018r. Całkowity koszt 480 239,68 zł, dofinansowanie 194 542 zł, w ramach programu
Małopolskie Boiska. Wykonano boisko poliureatanowe o wymiarze 22m x 44m oraz bieżnie o długości 60 mb,
Zamontowano urządzenia do gry w piłkę ręczną, w koszykówkę, siatkówkę.

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej Laureatami Ogólnopolskiego Konkurs
Ekonomicznego „GIMNAZJALNE POTYCZKI” 2017.
Laureatami Ogólnopolskiego Konkurs Ekonomicznego „GIMNAZJALNE POTYCZKI” 2017 zostali uczniowie klasy
3E Gimnazjum Nr 1 Im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
Ekonomicznej zorganizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ścisłej współpracy z
Narodowym Bankiem Polskim trwał od 20.09.2016 r.do 10.03.2017r. W finale który odbył się w Warszawie w
dniach 9.03-11.03.2017r. nasz zespół gimnazjalistów był jedynym reprezentantem z całej Małopolski.

Powiatowy etap konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”
W Rabie Wyżnej w latach 2016 - 2017 przeprowadzano powiatowe etapy konkursu
BRD, którego współorganizatorem była Gmina Raba Wyżna. Podczas finału
powiatowego wręczone zostały nagrody zdobywcom pierwszych trzech miejsc w
kategoriach szkoły podstawowe i gimnazja.

Innowacja pedagogiczna „Kurs na Słońce”
31 stycznia 2017r. dokładnie w 150. rocznicę urodzin generała Mariusza Zaruskiego, uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Bielance byli w warszawskim Centrum Olimpijskim PKOl , gdzie odbyła się Gala Zaruskiego
inaugurująca oficjalnie Rok Mariusza Zaruskiego . W uroczystości wzięli udział przedstawiciele organizacji
społecznych związanych z postacią patrona oraz uczniowie szkół imienia Zaruskiego z całej Polski. Do Warszawy
na uroczystość przybyli również goście związani z Mariuszem Zaruskim, w tym pan Wojciech Brzechowski, który w
przeszłości był inicjatorem symbolicznego pochówku Mariusza Zaruskiego w Zakopanem oraz
pan Stefan
Heinrich, syn chrzestny Mariusza Zaruskiego.

Sport i technologia, czyli coś dla ciała i... mózgu
Podczas ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej
zorganizował dla dzieci interesujące zajęcia pod znakiem warsztatów z
robotyki, programowania i druku 3D. Finałem konstruktywnych,
pobudzających dziecięce wyobrażenia o współczesnych technologiach
warsztatów był piątkowy „Wieczór Naukowców”. W drugim tygodniu trwały
zajęcia doskonalące technikę jazdy na nartach. Na stoku narciarskim „U Żura”
pod okiem profesjonalnych instruktorów szkolili się uczestnicy „Szkółki
Narciarskiej”.

Wycieczka dzieci z gminy Raba Wyżna do Krakowskiej
Manufaktury Czekolady i teatru Groteska na spektakl
„Towarzystwo Pana Brzechwy”

Coroczny Festiwal Piosenki Przedszkolnej i Religijnej w Rokicinach Podhalańskich
Co roku festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem i gromadzi wielu gości. W roku 2017 byli nimi: wójt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz, Ewa
Miśkowiec – kierownik ZEAS, Anna Piaskowy – kierownik GOK, rodziców dziadków, nauczycieli, ale przede wszystkim dzieci, które przyjechały z 14
szkół i przedszkoli: Przedszkola „Semaforek” w Chabówce, Przedszkola Gminnego w Rabie Wyżnej, Gminnego Przedszkola „Stokrotka” w
Spytkowicach, Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce wraz z oddziałami w Podwilku i w Orawce, Przedszkola Gminnego w Skawie, Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach, Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Bielance, Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie, Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu, Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi
Królowej w Rabie Wyżnej oraz oddziału przedszkolnego i przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich. Swoje utwory
zaprezentowało 12 zespołów i 8 solistów.

2017

2018

Międzyprzedszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych
W dniu 24 maja 2017 roku w sali teatralnej w Rabie Wyżnej odbył się między przedszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych, podczas którego, jak
co roku, grupy teatralne z przedszkoli naszej gminy i okolicznych miejscowości prezentowały swoje aktorskie umiejętności. Prezentację umiejętności
artystycznych rozpoczęli gospodarze, czyli przedszkolaki z Raby Wyżnej. Kolejno swoje spektakle przedstawili aktorzy z pozostałych przedszkoli:
Jabłonka pokazała „Kopciuszka", Spytkowice "Cztery kółka", Podwilk "Wiosnę", Rokiciny Podhalańskie przedstawienie pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie",
Skawa "Szczeniak Tropek", Sieniawa "Bajkę o misiu, niezłym rozbójniku", Orawka „Kopciuszka".

Międzyprzedszkolny Przegląd Taneczny w Skawie
8 czerwca 2017 już po raz jedenasty Przedszkole Gminne w Skawie zorganizowało Międzyprzedszkolny Przegląd Taneczny.
Tańce i zabawy najmłodszych z całej gminy odbyły się tradycyjnie w sali Zespołu Szkół w Skawie. W przeglądzie wzięło udział 8 grup
tanecznych z zaprzyjaźnionych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Spytkowicach, Rabie Wyżnej, Rokicinach Podhalańskich,
Sieniawie, Jabłonce, Podwilku i Skawie – w sumie 60 uczestników. Coroczny przegląd miał na celu przypomnienie tradycyjnych zabaw
tanecznych, których dzieci uczą się w przedszkolu, często są to zabawy bardzo stare.

PRIORYTET: KULTURA I DZIEDZICTWO

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Zwiększenie dostępności, jakości i różnorodności oferty kulturalnej i rozrywkowej.
Dalsza informatyzacja placówek bibliotecznych oraz dostosowywanie ich funkcji do pełnienia roli
centrów dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodków życia społecznego. Zapewnienie nowości
wydawniczych, promocja książki i czytelnictwa. Wsparcie przedsięwzięć dotyczących digitalizacji
zasobów.
Ochrona i opieka nad zabytkami, w tym włączenie ich w obieg społeczno-gospodarczy (np.
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na potrzeby edukacyjne, adaptacja na cele publiczne,
wykorzystanie komercyjne).

5.1.4

Włączenie w obieg społeczno-gospodarczy Zespołu dworsko–parkowego w Rabie Wyżnej.

5.1.5

Włączenie w obieg społeczno-gospodarczy Zespołu parkowo-dworskiego w Sieniawie.

5.1.6

Wsparcie i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy, m.in. poprzez rozwijanie oferty
festiwali i imprez kulturalnych, wsparcie zespołów i grup regionalnych, a także lokalnych twórców
i rzemieślników, badanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego gminy, edukację regionalną,
wydawnictwa regionalne i projekty.

5.1.7

Rozwój i promocja izby regionalnej.

5.1.8

Rozwój i promocja oferty na bazie Szlaków Papieskich

5.1.9

Rozwój i promocja oferty na bazie Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rabie Wyżnej
W roku 2017 po raz pierwszy w Rabie Wyżnej zarejestrowano Sztab WOŚP.
28 wolontariuszy z gminy wzięło udział w zbiórce publicznej, która trwała
całą niedzielę w terenie oraz w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury, gdzie zorganizowano imprezę finałową. Imprezie towarzyszyły
koncerty, licytacje i pokazy, Sztab WOŚP w Rabie Wyżej przekazał na konto
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łączną kwotę uzyskaną ze
zbiórki publicznej i licytacji o wartości: 28 033,10 zł.

Noworoczny Koncert Chórów Świąteczny płynie czas …

Świąteczny płynie czas… to tytuł noworocznego koncertu chórów, który
odbył się w 2017r w kościele parafialnym w Rabie Wyżnej. Wydarzenie
uświetnili swoimi występami chórzyści z naszej gminy oraz chóry przybyłe na
zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury i chórów rabiańskich. Koncertowały:
chór Wierchy z Zakopanego, chór Echo Gorczańskie z Nowego Targu, chór
Auxilium ze Skawy i chóry rabiańskie: Watra i Kantylena. Zaprezentowany
repertuar miał charakter tradycyjny, klasyczne kolędy i regionalne pastorałki.

Msza dziękczynna za posługę kardynała Stanisława Dziwisza
W dniu 21.01.2017 w sanktuarium św. Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach
odbyła się uroczysta msza święta, w której towarzyszyli kardynałowi przedstawiciele
kościoła, wierni, służby mundurowe i medyczne oraz premier Beata Szydło. Podczas
uroczystości dziękczynnej nie zabrakło rodzimych akcentów. Pięknym śpiewem
obdarowały kard. Stanisława Dziwisza dzieci z zespołu góralskiego Damiana Pałasza
Mała Armia Janosika. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele gimnazjum
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej, a zespół Gim-Band Marioli
Chowaniec także pięknym występem pozdrowił ustępującego kardynała. Wśród
rabiańskiej delegacji z podziękowaniami dla kardynała przybyli rabiańscy parafianie
wraz z księdzem proboszczem, także mieszkańcy Sieniawy oraz członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie z cyklu „Kuchnia łączy pokolenia”
Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej, podczas warsztatów kulinarnych spotykały się dwa pokolenia - dzieci i pań z rabiańskiego Koła
Gospodyń Wiejskich. Wspólne pomysły uczestników zajęć przyniosły efekt w postaci suto zastawionego i pięknie udekorowanego
stołu, wypełnionego wielkanocnymi przysmakami. Rabiańskie gospodynie doskonale radziły sobie z instruowaniem młodych
kucharzy, ci zaś bacznie słuchali i zarzucali panie nie lada pytaniami. Tematem spotkania była symbolika wielkanocna. Młodzi
kucharze mieli okazję do rozwijania własnego talentu kulinarnego.

Warsztaty rzeźbienia w drewnie z rabiańskiem artystą Dawidem Wędziarzem
Podczas warsztatów rzeźby w drewnie, które odbywały ły się w sali teatralnej w Rabie Wyżnej, dzieci i młodzież ze szczególnym
zainteresowaniem podziwiały technikę rzeźbiarską artysty Dawida Wędziarza. Wszystko po to, by wzorem swojego mistrza, wykonać
rzeźbę przy pomocy dłuta i drewnianej pałki.

Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja co roku obchodzone są uroczyście. W roku 2017 w przededniu 226. rocznicy Święta
Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie zorganizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Rabie Wyżnej gminne obchody majowego święta. W uroczystości wziął udział zastępca wójta Rafał Grygorowicz oraz radni
gminy, sołtys Skawy i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. W roku 2018 3 majowe uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej w
Sieniawie

2017

2018

Koncert „Jest jedna miłość”
W sali teatralnej w Rabie Wyżnej odbył się piękny, kameralny, interaktywny, bo angażujący rodziców, koncert poświęcony tej
wyjątkowej i niepowtarzalnej miłości… dziecka do rodziców. Koncert wokalistek studia piosenki „Young Stars” przeplatany był
pięknymi układami tanecznymi w wykonaniu baletnic ze studia baletowego Galiny Koval. Baletowe grupy „Szafirki”, „Perełki” oraz
starsza grupa wyczynowa zaprezentowały się w układach baletowych na tle utworów: „Laleczki z saskiej porcelany”, „ Jezioro
łabędzie”, „Piccikato”, „Paryżanki”. Wokalistki Beaty Czajki-Rolińskiej zaśpiewały miedzy innymi: „List do matki” Violetty Villas,
„Kochanych rodziców mam” Urszuli Sipińskiej , „Matko, córko” Edyty Geppert, „Co powie tata” Jarosława Kukulskiego, „Kołysankę
dla mamy” i utwór „A ja wolę swoją mamę” z repertuaru Majki Jeżowskiej.

Koncert kameralny muzyki poważnej dawnej i współczesnej
Koncert muzyki poważnej dawnej i współczesnej, który odbył się w sali
teatralnej Domu Parafialnego w Rabie Wyżnej zgromadził miłośników tego
rodzaju muzyki. Dla koneserów i nie tylko było to nie lada wydarzenie.
Wystąpili bowiem wielkiej klasy artyści: Arkadiusz Krupa, pierwszy oboista
orkiestry Symfonia Varsowia oraz Michał Nagy, współtwórca i członek
kwartetu gitarowego The Guitar4mation, którego płyta „Piazzolla Tango”
otrzymała Nagrodę Muzyczną Fryderyk 2002 w kategorii Album Roku
Muzyka Kameralna. Tego wieczoru zabrzmiały sonaty Domenicoo
Scarlattiego, arie operowe Wolfganga Amadeusa Mozarta oraz miniatura
Jaquesa Iberta – wszystkie utwory zaaranżowane na gitarę i obój.
Inicjatorem kameralnego spotkania z muzyką poważną w Rabie Wyżnej był
wójt gminy Andrzej Dziwisz oraz radna wojewódzka Barbara Dziwisz.
Koncert zorganizowało Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza z
Zakopanego we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rabie Wyżnej.

Najpiękniejszy ogród w gminie Raba Wyżna

Coroczny Gminny Przegląd Pieśni Religijnej
W latach 2016 – 2018 w kościele parafialnym w Rokicinach Podhalańskich co roku odbywał się Gminny Przegląd Pieśni Religijnej. Przegląd
rozpoczął się nabożeństwem majowym. Wyśpiewane pieśni wszystkich wykonawców były darem uczestników przeglądu dla świętego Jana Pawła II w
rocznicę jego urodzin. W przeglądzie wzięły udział zespoły z wielu szkół gminy oraz okolicznych miejscowości, m.in. z Raby Wyżnej, Skawy,
Harkabuza, Podsarnia, Podwilka, Sieniawy i Rokicin Podhalańskich. Corocznie organizatorem przeglądu są: Szkoła Podstawowa w Rokicinach
Podhalańskich, Parafia w Rokicinach Podhalańskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej.

Dzień Rodziny w Rokicinach Podhalańskich
Pierwsza niedziela czerwca od kilku już lat upływa w Rokicinach pod znakiem dobrej zabawy. To czas zarezerwowany w
kalendarzu szkolnym na spotkanie z mieszkańcami podczas Dnia Rodziny. Zgodnie z tą tradycją na Dzień Rodziny zaprasza się
uczniów wraz z rodzicami i dziadkami, ale też wielu mieszkańców wsi oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. Dzień
Rodziny w Rokicinach podhalańskich to Święto Mamy, Taty i Dzieci.

Lato z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rabie Wyżnej
Co roku lato z Gminnym Ośrodkiem Kultury minęło pod znakiem atrakcyjnych warsztatów, które odbywają się w miesiącach wakacyjnych na terenie
sołectw. Gminny Ośrodek Kultury przygotowuje dla dzieci i młodzieży innowacyjne zajęcia rozwijające sferę wyobraźni, kształcące umiejętności
plastyczne, manualne oraz logicznego myślenia. Nie da się ukryć, że zajęciom towarzyszyła także rozrywka i znakomita zabawa.

Na terenie Gminy Raba Wyżna prężnie
działa stowarzyszenie „Aktywni Rabianie”.
Integruje młodzież, dzieci i osoby dorosłe
do wspólnego spędzania czasu. Jedną z
cyklicznych imprez wpisanych w stały
coroczny
scenariusz
jest
NOC
ŚWIĘTOJAŃSKA.

Coroczne Święto Bobu w Skawie
W latach 2016 – 2018 Organizatorzy przygotowywali sporo atrakcji. Odbywały się koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Skawy, pokazy sztuki
walki, występowała grupa kabaretowo-teatralna "Chyba sobie kpisz", rozegrano konkursy np. rzutu oponą i sprawnościowe, odbywały się pokazy
mody pracowni krawieckiej, występy zespołu Mażoretek, loterie fantowe, wybierano Króla i Królową Bobu. Wszystkie atrakcje trudno wymienić.
Oczywiście nigdy nie zabrakło potraw i przekąsek z bobu, które co roku cieszą się ogromną popularnością i szybko znikają z talerzy. Dla dzieci festyn
zawsze kojarzy się z licznymi atrakcjami jak np. malowanie twarzy, dmuchańce i liczne zabawy. Podczas festynu odbywały się również koncerty
znanych zespołów taki jak Red Lips czy Skaldowie.

ŚWIĘTO ORAWSKIE W HARKABUZIE
21 stycznia 2017 (sobota) w Remizie OSP w Harkabuzie odbyło się Święto Orawskie zorganizowane przez
Stowarzyszenie Czarna Orawa przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie.
W świętowaniu Dnia Orawy wziął udział Andrzej Dziwisz, wójt gminy. W ramach święta uroczyście
obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Tradycyjnie, jak co roku podczas święta Orawy przeprowadzono też, w
tym roku już XVI, Rodzinny Konkurs Kolęd i Pastorałek.

„Turniej Trzech Wsi” w Podsarniu
„Turniej Trzech Wsi” to cykliczna impreza która w roku 2017 odbyła w Podsarniu. Przedstawiciele orawskich miejscowości Harkabuza, Podsarnia,
Bukowiny Osiedla rywalizowali ze sobą w walce o Puchar Posła Edwarda Siarki. Konkurencje były trzy: przebieranie fasoli, gra mopem i dmuchanie
balonów. Wygrali gospodarze imprezy, co oznacza, że w przyszłym roku turniej orawskich wsi zorganizuje Podasrnie. Impreza obfitowała w wiele
atrakcji - były dmuchańce, wata cukrowa oraz degustacja potraw regionalnych oraz wieczorna zabawa z muzyką „na żywo”.

Festyn Rodzinny w Harkabuzie

Corocznie przy remizie OSP w Harkabuzie Stowarzyszenie
„Czarna Orawa” organizuje Festyn Rodzinny, który tradycyjnie
już gromadzi całe rodziny przy wspólnej, wyśmienitej zabawie.

Coroczny festyn sportowy w Rokicinach Podhalańskich
Klub Sportowy Szarotka co roku organizuje w Rokicinach Podhalańskie festyn sportowy. W roku 2018 wraz z
Stowarzyszeniem Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w Rokicinach Podhalańskich zorganizowano festyn
sportowy z okazji 50 -lecia Klubu Szarotka. W programie imprezy znalazły się takie atrakcje jak występ
animatorów , zabawa taneczna , występ kabaretu truteń. W roku 2017 gościem specjalnym festynu był prof.
Jerzy Stuhr.

Rok 2017

Wymiana kulturalna z gminą partnerską Ganovce
Co roku w obchodach Dni Ganoviec w Słowacji uczestniczą przedstawiciele samorządu Gminy Raba Wyżna. Coroczne spotkania dają
możliwość wymiany kulturalnej z gminą partnerską Ganovce. W roku 2017 podczas imprezy „Art Ganovce” gminę Raba Wyżna reprezentował
zespół Gim Band z Raby Wyżnej.

PRIORYTET: OFERTA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

6.1.1

Poprawa dostępności, jakości i różnorodności oferty aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym m.in. rozwój oferty dla
profesjonalistów i amatorów oraz modernizacja i rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (place zabaw, ścieżki
zdrowia, siłownie napowietrzne, skatepark, boiska wielofunkcyjne, itp.).

6.1.2

Zapewnienie w wybranych obiektach
(np. w określonych godzinach) instruktora / trenera / animatora, prowadzącego nieodpłatne zajęcia sportowe i
rekreacyjne dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

6.1.3

Rozwój oferty tras aktywności fizycznej, tras turystyczno-krajoznawczych (w tym szlaków pieszych, rowerowych,
wielofunkcyjnych) oraz ścieżek dydaktycznych - inwentaryzacja, modernizacja, odpowiednie oznakowanie, ewentualne
nowe wytyczenie, bieżące utrzymywanie, sieciowanie wewnątrzgminne i skojarzenie ze szlakami na obszarach
sąsiadujących (Czarny Dunajec, Słowacja, Nowy Targ, itd.), upowszechniania/promocja.

6.1.4
6.1.5

Rozwój i popularyzacja sportów zimowych (np. ścieżki narciarstwa biegowego, Biały Orlik, dodatkowe zajęcia).
Poszukiwanie inwestorów chcących rozwijać komercyjną ofertę czasu wolnego, np. basen.

6.1.6

Dążenie do lepszego skomunikowania poszczególnych miejscowości gminy pod kątem zwiększania dostępności oferty
czasu wolnego.

6.1.7

Zwiększenie jakości i dostępności oferty spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osób dorosłych
oraz seniorów.

6.1.8

Współpraca międzysektorowa na rzecz opracowania i wdrożenia nowej koncepcji turystyki i rekreacji w gminie.

6.1.9

Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty i sukcesów sportowych na potrzeby promocji gminy.

Festiwal Kreatywny – wulkan atrakcji
W latach 2016 - 2018 na stadionie klubu sportowego Orkan w Rabie Wyżnej odbywał się Festiwal Kreatywny. Gminny Ośrodek Kultury w
Rabie Wyżnej postawił na imprezę, której ideą ma być ciekawe spędzanie czasu wolnego. By umiejętnie zaaranżować dzieciom czas,
potrzeba czasami odrobiny pomysłowości. Festiwal co roku cieszy się dużym zainteresowanie mieszkańców Gminy Raba Wyżna oraz gmin
sąsiednich. Na festiwalu pojawiają się także nowoczesne formy jak choćby warsztaty robotyki, które pobudzają kreatywność i rozwijają
wiedzę o nowych technologiach. W trakcie festiwalu odbywały się również koncerty znanych artystów takich jak Sławomir, Doda czy Red
Lips.

V Turniej DOBBLE
W2017 roku w rabiańskiej bibliotece publicznej po raz kolejny dzieci i młodzież
spędzały ferie przy grach planszowych. Zwieńczeniem spotkań był V Turniej DOBBLE
rozegrany 09.02.

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

Spotkanie świąteczne seniorów

Seniorzy podczas wycieczki

Zawody sportowe „Szukamy młodych talentów”
W latach 2016 – 2018 na stadionie KS Szarotka w Rokicinach Podhalańskich zorganizowane były zawody sportowe "Szukamy młodych
talentów". W zawodach uczestniczy zawsze duża grupa dzieci z terenu gminy Raba Wyżna, z klas szkoły podstawowej. Młodzi zawodnicy
uczestniczyli w rozgrywkach piłki nożnej, biegu sztafetowym oraz kilku dyscyplinach lekkoatletycznych. Wspaniała pogoda sprzyjała, a
uczestnicy chętnie korzystali z atrakcji dodatkowych tj. dmuchana zjeżdżalnia i słodycze. Największą coroczną atrakcją, był pokaz lotniczy w
wykonaniu Pana Józefa Wójtowicza i słodkości zbierane z murawy. W ubiegłych latach zawody finansowane były ze środków Stowarzyszenia
Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz budżetu Gminy Raba Wyżna, a także Banku Spółdzielczego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dominatorki z Sieniawy
7 marca 2017r. w hali Gorce w Nowym Targu odbył
się półfinał wojewódzki w koszykówce dziewcząt
szkół podstawowych. Startowali mistrzowie
czterech powiatów: suskiego – SP
Skawica,
myślenickiego – SP Krzczonów, tatrzańskiego – SP
Nowe Bystre i nowotarskiego – SP Sieniawa.

Bezkonkurencyjne okazały się
dziewczęta z
Sieniawy , które wygrały wszystkie mecze : z
Krzczonowem -12:2, z Nowym Bystrym – 28:7 i
ze Skawicą – 13:9.

Coroczny etap Podhale Tour w Rabie Wyżnej
W latach 2016 – 2018 w Rabie Wyżnej odbywał się etap Podhale Tour, czyli wyścig o Puchar Wójta Gminy Raba Wyżna. Pomimo nie zawsze
sprzyjającej pogody na starcie co roku stawało blisko stu zawodników. W roku 2017 w zmaganiach cyklu, był to najdłuższy, liczący ponad sto
kilometrów, etap, ze startem w Rabie Wyżnej. Współorganizatorem gminnego etapu wyścigu był GOK w Rabie Wyżnej.

Obóz sportowy młodzików KS Szarotka
Warszawa była celem podróży drużyny młodzików KS Szarotka, którzy w dniach 9-11 lipca 2017 zwiedzali ją dzięki współpracy z Fundacją PZU.
W trakcie pobytu młodzi piłkarze zwiedzali obiekty sportowe, marząc, że kiedyś sami rozegrają niejeden mecz na stadionie Legii Warszawa lub PGE
Narodowym. Mieli możliwość wejścia do szatni piłkarzy kadry narodowej, siedzieć na czerwonych fotelikach ławki rezerwowych, a także na sali, w
której odbywają się konferencje prasowe piłkarzy. Wszystkie te miejsca wywarły na miłośnikach piłki nożnej ogromne wrażenie i dodatkowo
zmotywowały do wytężonej pracy na boisku. W programie nie pominęto miejsc ważnych dla każdego Polaka tj. Pałacu Prezydenckiego, Sejmu czy
Łazienek Królewskich. Poznaliśmy miejsca, gdzie tworzy się prawo, widzieliśmy historyczny „Okrągły Stół”, a w Muzeum Pieniądza dotykaliśmy
prawdziwej sztabki złota. Młodzież jednak najchętniej korzystała z infrastruktury sportowej stolicy, rozgrywając pasjonujące mecze.

Wieczór w teatrze
W 2017 roku mieszkańcy gminy uczestniczyli w wyjeździe do teatru Bagatela na sztukę pt: „Mayday”. Kulturalną wyprawę do
Krakowa zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej. Podczas spektaklu wszyscy znakomicie się bawili, ciągle
wybuchając śmiechem. Doborowa obsada aktorska i fantastyczna atmosfera farsy przysporzyła wszystkim wielu
niezapomnianych przeżyć

PRIORYTET: POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

7.1.1

Realizacja programów ochrony zdrowia oraz programów profilaktycznych.

7.1.2

Doskonalenie dostępności i jakości usług ochrony zdrowia (modernizacja i rozwój bazy, poszerzanie oferty,
zwiększenie liczby i rodzaju specjalistów, doposażenie placówek, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i
technologii).

7.1.3

Organizowanie i wspieranie funkcjonowania różnorodnych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.

7.1.4

Gminna polityka prorodzinna - wsparcie rodziny na każdym etapie jej rozwoju (edukacja i promocja na rzecz
rodziny, kompleksowe wsparcie, oferta czasu wolnego dedykowana rodzinom, itd.)

7.1.5

Efektywne przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów oraz dysfunkcji w rodzinie (poradnictwo, pomoc specjalistów,
grupy wsparcia, itp.).

7.1.6

Kompleksowa polityka senioralna – m.in. zwiększenie dostępności i jakości do usług specjalistycznych,
opiekuńczych i medycznych, aktywizacja zawodowa, kulturowo-społeczna i obywatelska osób starszych, programy
edukacyjne służące podnoszeniu poziomu solidarności międzypokoleniowej.

7.1.7

Wspieranie, aktywizacja (społeczna, zawodowa, itd.) i integracja osób niepełnosprawnych.

7.1.8

Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. wspieranie zatrudnienia i reintegracja
osób bezrobotnych oraz szerokie wykorzystanie mechanizmu ekonomii społecznej.

DEBATA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW
W minionym czasie w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej odbywały się debaty na temat bezpieczeństwa osób starszych. Temat debat
obejmował problemem oszustw i wyłudzeń dokonywanych na osobach starszych. W debacie udział wzięło 81 osób. Organizatorami debaty
byli:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.
Koło nr 1 Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rabie Wyżnej.
Komendant Komisariatu Policji w Rabce Zdroju.
Istotnym punktem spotkania było zapoznanie zebranych osób z dostępną Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, która stanowi platformę
wymiany informacji pomiędzy Policją,a społeczeństwem. Podczas spotkania zostały także przedstawione najpopularniejsze techniki
stosowane przez oszustów oraz wskazane proste rozwiązania, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo seniorów w domu i uchronić ich
przed wyłudzeniami.

Spotkania seniorów
Co roku w sali widowiskowej GOK swoje święto obchodzą seniorzy z gmin Raba Wyżna i Spytkowice. Grupa seniorów jest jedną z
najprężniej działających grup społecznych na terenie gminy Raba Wyżna. Organizowane przez grupę cykliczne spotkania, do
których należą: święto seniora, spotkanie opłatkowe czy wielkanocne oraz prelekcje na temat bezpieczeństwa seniorów
wpływają na wzrost świadomości mieszkańców gminy na temat kwestii związanych z wspomnianym bezpieczeństwem i
aktywnością osób starszych.

PROJEKT BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SIENIAWA
W roku 2017 zakończono etap projektowy dla realizacji
budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Sieniawa.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się roku 2018 a jej
zakończenie w latach 2021/22. Nowy obiekt budowany
w miejscowości Sieniawa ma łączyć funkcje:
•
•
•
•

Ośrodka zdrowia
Przedszkola i żłobka
Biblioteki
Domu kultury z salą widowiskową

OPIEKA ZDROWOTNA

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)

OPIEKA ZDROWOTNA
Ilość porad udzielana przez lekarzy POZ w poszczególnych ośrodkach zdrowia w 2017r.

Raba Wyżna

Podsarnie

Skawa

Sieniawa

Ilość porad POZ

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

Razem

20446

134

1427

31

11328

156

6291

159

OPIEKA ZDROWOTNA
Ilość porad udzielana przez lekarzy POZ w poszczególnych ośrodkach zdrowia w 2018r.

Raba Wyżna

Skawa

Sieniawa

Ilość porad POZ

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

Razem

23248

260

11365

186

6430

103

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:
1. Program profilaktyki raka piersi
2. Program profilaktyki raka szyjki macicy
3. Program badań prenatalnych

4. Program profilaktyki chorób układu krążenia
5. Program profilaktyki gruźlicy
6. Program profilaktyki chorób odtytoniowych
7. Profilaktyka chorób naczyń mózgowych

6. Profilaktyka raka jelita grubego

REMONTY I WYPOSAŻENIE OŚRODKÓW ZDROWIA – 2018r.

L
p
1
2

Remonty i wyposażenie

Miejscowość

Koszt (zł)

Sprzęt komputerowy i programy

Raba Wyżna, Skawa, Sieniawa,
Podsarnie
Raba Wyżna

25.000,-

Raba Wyżna

22.000,-

Raba Wyżna ( Rejestracja, Gab.
Pediatrycz.)

10.000,-

3

Gabinet Lekarza POZ II( remont,
wyposażenie )
Gabinet zabiegowy

4

Klimatyzatory szt. 2
Razem

24.000,-

81.000,-

PRIORYTET: GOSPODARKA LOKALNA

3.1.1
3.1.2

3.1.3

Tworzenie małych stref przemysłowo-usługowych (strefy aktywności gospodarczej), szczególnie w
sąsiedztwie węzła komunikacyjnego drogi krajowej nr 7 i „zakopianki” – wykupy gruntów, zamiany, scalanie,
angażowanie właścicieli prywatnych.
Porządkowanie zagospodarowania przestrzennego w gminie – aktualizowanie lokalizacji obszarów
gospodarczych, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Współpraca gminy z instytucjami otoczenia biznesu na rzecz promocji i wsparcia przedsiębiorczości w
zakresie szkoleń, informacji i doradztwa (nowa perspektywa finansowa
UE 2014-2020) oraz poprawy dostępności zwrotnych instrumentów finansowania działalności
przedsiębiorstw.

3.1.4

Pro-przedsiębiorcza i elastyczna, lokalna polityka podatkowa.

3.1.5

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy na rzecz promowania legalizacji zatrudnienia oraz zmian
kwalifikacji mieszkańców.

3.1.6

Wyznaczenie w przestrzeni gminy miejsc sprzedaży produktów tradycyjnych.

3.1.7
3.1.8
3.1.9

Umacnianie rozwojowych gospodarstw rolniczych m.in. poprzez adresowany system doradztwa
produkcyjnego, organizacyjnego i ekonomicznego.
Współpraca w ramach projektów dotyczących wsparcia marketingu wysokiej jakości rolniczych produktów
tradycyjnych, przetwórstwa oraz wyrobów rzemiosła.
Wspieranie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej o różnym standardzie, w tym promocja i wsparcie
gospodarstw agroturystycznych.

PRIORYTET: ZARZADZANIE ROZWOJEM

8.1.1

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych, w tym poprzez budowę zintegrowanej platformy urzędu
elektronicznego – informatyzacja oraz integracja systemów informatycznych Urzędu Gminy i jednostek gminnych
(rozwój e-administracji).

8.1.2

Doskonalenie kompetencji kadr administracji samorządowej, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

8.1.3

Rozwój współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej.

8.1.4

Edukacja obywatelska oraz promocja aktywności i partycypacji społecznej.
Powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w tym w oparciu o umowy
wieloletnie.
Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie aplikowania o zewnętrzne środki finansowe, m.in. zabezpieczenie
w budżecie środków na wkłady własne oraz ogłaszanie otwartych konkursów ofert w zakresie finansowania wkładów
własnych dla organizacji.
Wsparcie lokalowe, merytoryczne, organizacyjne, finansowe i prawno-księgowe organizacji pozarządowych oraz
innych form inicjatyw społecznych, w tym zwiększenie wykorzystania zasobów instytucji publicznych dla rozwijania
aktywności obywatelskiej (zasoby lokalowe, rzeczowe i ludzkie bibliotek, szkół i placówek oświatowych, domów
kultury, obiektów rekreacyjno-sportowych, itp.).
Rewitalizacja obszarów wiejskich, ich aktywizacja społeczno-gospodarcza i zagospodarowanie na potrzeby oferty
czasu wolnego.
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej i przestrzeniach wspólnych, pozwalająca
na korzystanie z przestrzeni i obiektów przez wszystkich, w tym osoby niepełnosprawne, starsze, rodziny z małymi
dziećmi, itd.
Wdrożenie efektywnego systemu informacji oraz promocji w różnych aspektach tematycznych i w odniesieniu do
różnych grup odbiorców. Stworzenie spójnego systemu promocji włączającego wielu różnorodnych partnerów.

8.1.5
8.1.6

8.1.7

8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11

Powołanie i rozwijanie organu opiniodawczo-doradczego dla Rady Gminy, skupiającego młodzież.

8.1.12

Uruchomienie telewizji lokalnej na bazie współpracy instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych, organizacji
pozarządowych oraz młodzieżowego organu opiniodawczo-doradczego dla Rady Gminy.

Promocja Gminy
Gmina
Raba
Wyżna
dysponuje
materiałami
promocyjnymi tj: filiżanki, zegary, długopisy i torebki z
herbem gminy. Serwis internetowy www.rabawyzna.pl
aktualizowany jest na bieżąco.

WSPIERANIE LOKALNEJ GOSPODARKI
Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy” pełni rolę pośrednika w dysponowaniu
środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Misja…
LGD integruje i aktywizuje mieszkańców,
by wykorzystać szanse i walory Przyjaznej Doliny
Raby i Czarnej Orawy.
Poprzez tak sformułowaną misję Lokalna Grupa
Działania „Przyjazna Dolina Raby” chce wytłumaczyć
społeczności lokalnej cel swojego istnienia, chce być
przez swoje przesłanie rozpoznawana i poważana.
Misja, jako myśl przewodnia funkcjonowania
organizacji, zakreśla obszar jej działania i kierunki
rozwoju, zaangażowanie członków Stowarzyszenia i
pracowników wokół funkcji, jakie chce pełnić w
społeczności. Pokazuje nadrzędny cel działania na
obszarze Przyjaznej Doliny Raby.

WSPIERANIE LOKALNEJ GOSPODARKI
Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy” w latach 2016 - 2018 realizowała nabory wniosków
na dofinansowanie otwarcia i rozwoju działalności gospodarczej. W roku 2017 planowane są również kolejne konkursy
grantowe dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych na cele zgodne z realizacją strategii LGD.

LGD „Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy” w sposób ciągły podnosi
swoją wiedzę i kwalifikacje. W roku 2017 odbyło się zorganizowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego szkolenie pracowników
biura i członków Rady LGD.

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

W 2018r 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.
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.

GRUPA I
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
- 2 000 ,00 zł.
2. Parafia Rzymsko Katolicka p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Skawie przyznana
dotacji wynosiła - 2 000 ,00zł.

kwota

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
- 7 000 ,00zł.
2. Ludowy Klub Sportowy Orkan z Raby Wyżnej-przyznana kwota dotacji wynosiła
- 26 000 ,00zł.
3. Klub Sportowy Szarotka z Rokicin Podhalańskich-przyznana kwota dotacji
wynosiła - 17 000
,00zł.
4. Klub Sportowy Skawianin ze Skawy-przyznana kwota dotacji wynosił
- 7 000 ,00zł.
5. Gminny Klub Sportowy „ Raba Wyżna- Podsarnie”- przyznana kwota dotacji
wynosiła - 2 000 ,00zł.
6. Towarzystwo Cyklistów Orzeł Rabka-Zdrój - przyznana kwota dotacji wynosiła
- 2 000 ,00zł.
7. Parafia Rzymsko Katolicka p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Skawie przyznana kwota
dotacji wynosiła - 3 000 ,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.

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 - 8 000 zł.
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 -16
000 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 – 8 000 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 – 1 500 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- 2 000 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 – 1 500 zł .
7. Stowarzyszenie „Czarna Orawa” Harkabuz
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i
promocji,ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom- przyznana kwota dotacji wyniosła – 3 000 zł.
8. Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych E7 w Skawie
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony kultury, tradycji i promocji,ochrony
zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom ( Sportowe wakacje)- przyznana kwota dotacji wyniosła – 2 000 zł.

9. 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 -7 000 zł.
10. 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 – 1 500 zł.
11. 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 – 1 500 zł.
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Rokicinach Podhalańskich
- Ratownictwo i Ochrona Ludności ( III Bieg po Zdrowie i Bezpieczeństwo)- przyznana kwota dotacji wyniosła – 1 500
zł.
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Rokicinach Podhalańskich
- Ratownictwo i Ochrona Ludności ( Jak Wojtek Został Strażakiem )- przyznana kwota dotacji wyniosła – 2 500 zł.
14. 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 - 7 000 zł.
15. 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 .

Bezpłatna pomoc prawna
W Urzędzie Gminy Raba Wyżna udzielana jest bezpłatna pomoc prawna w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•

spraw karnych
spraw cywilnych
spraw rodzinnych
spraw administracyjnych
ubezpieczenia społecznego
prawa pracy
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego
30 maja 2017r. Rada Gminy Raba Wyżna, na wniosek Wójta Gminy
Raba Wyżna, podjęła uchwały (nr: XXXI/255/2017, XXXI/256/2017,
XXXI/257/2017) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi:
Bukowina-Osiedle, Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa,
Podsarnie oraz Skawa (łącznie do zmian miejscowych planów
wskazano 40 obszarów na terenie ww. miejscowości).
12 września 2017r. Wójt Gminy Raba Wyżna podpisał umowę z
Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną na opracowanie zmian
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
wskazanych w ww. uchwałach Rady Gminy Raba Wyżna.
Na potrzeby opracowania zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego jw. Wójt Gminy Raba Wyżna,
umową z dnia 8 sierpnia 2017r., zlecił również uprawnionemu
geodecie wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000,
dla obszarów określonych w załącznikach graficznych do ww.
uchwał Rady Gminy Raba Wyżna.
Rada Gminy Raba Wyżna w dniu 20 grudnia 2018r podjęła uchwałę
o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego.

WNIOSKI KOŃCOWE I PODSUMOWANIE

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RABA WYŻNA W ROKU 2018
Kultura i ochrona
dziedzictwa
1,28%
Gosp. komunalna i
ochrona środowiska
3,48%

Kultura fizyczna
0,87%

Rolnictwo i łowiectwo
3,10%

Zaopatrz. w energię elekt. gaz i wodę
0,40%

Transport i łączność
13,91%

Gospodarka mieszkaniowa
1,74%
Działalność usługowa
0,14%

Opieka społeczna
34,02%

Administracja publiczna
6,99%
Bezpieczeństwo publiczne
1,94%
Obsługa długu publicznego
0,88%

Ochrona zdrowia
0,40%

Oświata
30,85%

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RABA WYŻNA W ROKU 2018
(wartości w zł)
Kultura fizyczna

569 814

Kultura i ochrona dziedzictwa

837 140

Gosp. komunalna i ochrona środowiska

2 276 894

22 284 548

Opieka społeczna
Ochrona zdrowia

263 133
20 209 652

Oświata
Obsługa długu publicznego

574 792

Bezpieczeństwo publiczne

1 268 244
4 579 756

Administracja publiczna
Działalność usługowa

93 874
1 140 655

Gospodarka mieszkaniowa

9 110 703

Transport i łączność
Zaopatrz. w energię elekt. gaz i wodę
Rolnictwo i łowiectwo

0,00

264 924
2 033 649

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE I REMONTOWE W LATACH 2011 - 2018
(Wartości w zł)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Wydatki inwestycyjne

3 164 766

2 527 820

9 121 501

10 070 648

9 713 823

13 287 277

12 824 877

12 650 928

Wydatki remontowe

1 539 364

1 497 442

1 152 692

1 479 191

1 546 908

1 450 706

1 313 758

2 969 104

Wydatki inwestycyjne i
remontowe razem

4 704 130

4 025 262

10 274 193

11 549 839

11 260 731

14 737 983

14 138 635

15 620 032

Całkowite wydatki
budżetu

34 510 863

34 329 016

42 049 207

43 898 942

46 104 257

58 478 444

59 702 095

65 607 778

Udział inwestycji i
remontów w
całkowitych wydatkach
budżetu Gminy

13,63%

11,73%

24,43%

26,31%

24,42%

25,20%

23,68%

23,81%

WYDATKI INWESTYCYJNE I REMONTOWE W LATACH 2011 - 2018
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WYDATKI INWESTYCYJNE I REMONTOWE W LATACH 2016 - 2018

Wydatki remontowe
13%

Wydatki inwestycyjne
87%

WYDATKI INWESTYCYJNE ORAZ REMONTOWE A BUDŻET GMINY W
LATACH 2011 - 2018
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Wydatki inwestycyjne i
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STOSUNEK WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH DO BUDŻETU GMINY
W LATACH 2016 - 2018

Wydatki inwestycyjne i remontowe
razem
24%

Pozostałe wydatki budżetu
Gminy
76%

Powołanie i rozwijanie organu opiniodawczo-doradczego dla Rady Gminy, skupiającego młodzież.
 Uruchomienie telewizji lokalnej na bazie współpracy instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych, organizacji
pozarządowych oraz młodzieżowego organu opiniodawczo-doradczego dla Rady Gminy.
 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych, w tym poprzez budowę zintegrowanej platformy urzędu elektronicznego –
informatyzacja oraz integracja systemów informatycznych Urzędu Gminy i jednostek gminnych
(rozwój e-administracji).


 Tworzenie małych stref przemysłowo-usługowych (strefy aktywności gospodarczej), szczególnie w sąsiedztwie węzła
komunikacyjnego drogi krajowej nr 7 i „zakopianki” – wykupy gruntów, zamiany, scalanie, angażowanie właścicieli prywatnych.

 Wyznaczenie w przestrzeni gminy miejsc sprzedaży produktów tradycyjnych.
 Włączenie w obieg społeczno-gospodarczy Zespołu dworsko–parkowego w Rabie Wyżnej.
 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wspieranie inicjatyw
dotyczących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach trudno dostępnych i o niskiej gęstości
zabudowy.Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wspieranie
inicjatyw dotyczących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach trudno dostępnych i o niskiej gęstości
zabudowy.
 Promocja, edukacja i wsparcie dla wykorzystania na terenie gminy odnawialnych źródeł energii.
 Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - likwidacja i wymiana nieekologicznych źródeł ciepła i zwiększanie
efektywności energetycznej budynków.
 Kształtowanie świadomości i zachowań proekologicznych mieszkańców (poszanowanie przyrody, utrzymywanie porządku i
czystości, segregacja śmieci, zakaz spalania odpadów i wypalaniem traw, racjonalizacja zużycia zasobów, itd.).
 Wsparcie inicjatyw w zakresie nowych nasadzeń leśnych.
 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, w tym m.in. regulacja rzek i potoków, retencja wodna, właściwe
zagospodarowanie koryt rzecznych.

DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ

