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Wstęp

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.
Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku 2019 w szczególności realizację polityk, programów,
strategii i uchwał rady gminy. Gmina Raba Wyżna realizowała również budżet sołecki.

I. 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 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
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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 dworsko-parkowe: 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 społecznoekonomicznego.

Statystyka demograficzna w Gminie Raba Wyżna

Statystyka według miejscowości ogółem w latach 2019 – 2012
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II. Informacje finansowe
Wskaźnik struktury dochodów i wydatków
Stan finansów gminy
Cztery podstawowe wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem; udział wydatków
majątkowych w wydatkach ogółem; zadłużenie ogółem; poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi
zadłużenia
Polityka finansowa Gminy Raba Wyżna zgodnie z ustawą o finansach publicznych prowadzona jest
w oparciu o uchwałę budżetową corocznie podejmowaną przez Radę Gminy. Budżet Gminy to roczny plan
dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów.
Wskaźnik struktury dochodów i wydatków na podstawie Uchwały nr II/8/2018 w sprawie uchwalenia
budżetu na 2019 r. z późn. zm.
Nazwa

Plan finansowy

Dochody ogółem

68 213 552

Dochody bieżące

66 356 690

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

7 938 903

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

90 000

- z subwencji ogólnej

27 734 708

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

24 859 471

w tym dochody własne

5 733 609

- podatki i opłaty z tego:

4 779 967

podatek od nieruchomości
- pozostałe dochody
Dochody majątkowe, w tym
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

97,28

953 641
1 856 862

2,72

50 120
1 806 742
70 878 666

Wydatki bieżące, w tym:

60 779 662
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100

2 180 000

Wydatki ogółem

wydatki na obsługę długu, w tym:

Struktura %

100
85,75

650 000
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Wydatki majątkowe

10 099 004

Przychody budżetu w tym

7 134 775

kredyt

4 300 000

Rozchody budżetu

4 434 408

Kwota długu

14,25

25 448 463

Wykonanie budżetu gminy
Cztery podstawowe wskaźniki: wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT, PN) i wydatków; wynik
(nadwyżka/deficyt) operacyjny; dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy); dochody z majątku;
W dochodach wykonanych dominują wpływy z subwencji ogólnej, które wyniosły 42,26%. Znaczącym
dochodem w tej grupie są wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które stanowią
36,87%, a także dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które
wyniosły 12,22%. Wydatki bieżące Gminy stanowią 85,40% wydatków ogółem. Najwięcej środków w
budżecie Gmina przeznacza na realizację zadań oświatowych 36,21% ogółu wydatków, społecznych 35,89%
ogółu wydatków.
Dochody Gminy Raba Wyżna zostały zrealizowane w wysokości 67 026 232 zł. Na realizację zadań
gminnych przeznaczono kwotę 68 532 102 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 1 505 870 zł.
Wskaźnik struktury wykonania dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019r.
Nazwa

Wykonanie

Dochody ogółem

67 026 232

Dochody bieżące

65 627 075

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

8 014 007

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

65 785

z subwencji ogólnej

27 734 708

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

24 199 549

w tym dochody własne

5 613 026

- podatki i opłaty z tego

4 734 090

podatek od nieruchomości

2 268 585

- pozostałe dochody
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Udział dochodów
bieżących w
dochodach
ogółem %

100
97,91
12,22
0,10
42,26
36,87
8,55

878 936
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Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem
Dochody majątkowe, w tym

2,09

1 399 157

ze sprzedaży majątku

0,00

120

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2,09

1 399 037

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem

68 532 102

Wydatki bieżące, w tym:

58 529 314

wydatki na obsługę długu, w tym:

100
85,40

653 005

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Wydatki majątkowe

10 002 788

Kwota długu

25 448 463

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

14,60

2 834 775

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu; podstawowe inwestycje;
Nazwa
Wydatki majątkowe
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plan finansowy

wykonanie

%

10 099 004,57

10 002 788,23

99,05
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Szczegółowa analiza wykonania budżetu Gminy Raba Wyżna po stronie dochodów i wydatków została
zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia jednostek samorządu
terytorialnego za 2019 r.
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Wieloletnia prognoza finansowa
Cztery podstawowe wskaźniki: harmonogram spłat i obsługi zadłużenia; prognoza nadwyżki operacyjnej na
najbliższe lata - brutto i netto); prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata (wzór z art. 243); wpływ
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy (nowe narzędzie systemu BeSTi@)
Harmonogram spłat
22 500 000

Wydatki majątkowe
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Tysiące

15 000 000

7 500 000

0
2019 2021 2023 2025 2027

Kwota długu na dzień 31-12-2019 r. wynosi 25 448 463 zł, co stanowi 37,97% wykonanych dochodów przy
spłacie rat kapitałowych kredytów do 2028 r.
Rysunek ze wskaźnikiem planistycznym (prognoza długu)
14%

11%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)

7%
(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)

4%

0%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Dług publiczny kierowany jest na potrzeby kredytowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Gmina
na bieżąco monitoruje przestrzeganie ustawowych granic zadłużenia wskaźników spłaty zobowiązań, a na
koniec 2019 r. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach
publicznych wynosił 9,89%, natomiast po uwzględnieniu ustawowych włączeń to 7,74%.
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Realizacja budżetu sołeckiego (BS)
Podstawowe wskaźniki: udział środków BS w wydatkach gminy; liczba projektów ogólnogminnych
i lokalnych; liczba osób biorących udział w obu etapach BS.
Wydatki jednostek pomocniczych w 8 sołectwach: Bielanka, Bukowina Oś., Harkabuz, Podsarnie, Raba
Wyżna, Rokiciny Podh., Sieniawa, Skawa zostały zrealizowane na poziomie 99,92%. Udział środków
budżetu sołeckiego stanowi 0,40% w wydatkach ogółem Gminy.

z tego na zadania:

Kwota wyodrębnionego
funduszu sołeckiego w
budżetach gmin na rok
2019

Kwota wydatków
wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w
2019 r.

bieżące

majątkowe

4

5

6

7

271 621,55

271 402,51

271 402,51

Informacja o stanie mienia komunalnego
Szczegółowe informacje zostały zawarte i opublikowane w Zarządzeniu nr 32/2020 Wójta Gminy z dnia 30
marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raba Wyżna oraz informacji
o stanie mienia jst za 2019 r.
Podatki
- Liczba gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1ha:1673
(średnia wielkość gospodarstwa : 2,3998 ha ),
- liczba nieruchomości do 1 ha: 4761
- powierzchnia użytków rolnych: 5 272,3597 ha (wg. ewid. podatkowej)
- powierzchnia gruntów leśnych :2 916,7177 ha (wg. ewid. podatkowej)
- liczba podatników : 6434
- liczba decyzji wymiarowych: 8753 (razem ze współwłasnościami)
- liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu: 103
- liczba wprowadzonych zmian geodezyjnych -253
(zmiany w kartach podatników wynikające z Aktów Notarialnych dotyczą przekazywania gospodarstw
rolnych następcom, zakupów i sprzedaży nieruchomości, z wprowadzanych zmian w kartach gospodarstw
wynika, że w naszej Gminie następuje rozdrobnienie gospodarstw).
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III. 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
Wnioski z ewaluacji uwzględniają priorytety 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 statystyki publicznej, dyskusje
w ramach spotkań warsztatowo-konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli środowisk lokalnych, jak
również nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju regionalnego.
Analiza stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gminy Raba Wyżna za lata 2016 – 2018 została
zaprezentowana Radzie Gminy w sierpniu 2019 r. obszerny materiał dostępny jest w BIP Urzędu Gminy w
zakładce „Strategia Gminy”.
Poniżej zostały przedstawione informacje o działaniach w 2019 roku, które wpisują się w zdefiniowane
obszary Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Raba Wyżna.
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Zadania inwestycyjne i remontowe w 2019 roku
Działania w obszarach strategii - priorytety:

-

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
GOSPODARKA LOKALNA

Wnioski o dofinansowanie złożone w 2019r.

Lp.

1

2

3

4

5

6

Nazwa zadania

Planowany
Całkowity
Kwota
termin
koszt
dofinansowania
realizacji
zadania (zł)
(zł)
(kwartał/rok)

Budowa budynku
3 320 416,92
wielofunkcyjnego w III - IV/2018,
+ roboty
Sieniawie - etap I
I - IV/2019,
dodatkowe:
stan surowy
I/2020
140 682,96
zamknięty
Modernizacja drogi
transportu rolniczego
nr 364187K
Sołtysowa II w
II - III/2019
150 389,15
miejscowości
Podsarnie w km
0+078 - 0+358
Oznakowanie dwóch
przejść dla pieszych
w pasie drogi
wojewódzkiej nr 958
w Rabie Wyżnej
Renowacja Groty
Matki Boskiej z I
poł. XX w. na dz.
ew. nr 1761 w
miejscowości
Rokiciny
Podhalańskie
Renowacja kapliczki
Fifańskiego z I poł.
XIX w. na dz. ew. nr
2648 w
miejscowości
Harkabuz
Modernizacja remizy
OSP w Rokicinach
Podhalańskich - etap
II

II - IV/2019

II - IV/2019

63 506,07

37 855,96

Uwagi

535 754,00

Dofinansowanie ze
stan surowy
środków z budżetu
zamknięty - 36,15m
państwa - pismo od
x 32,69 m, wys.
Wojewody o braku
10,99 m
środków

75 000,00

nawierzchnia
żwirowo tłuczniowa - 280
mb

31 753,04

Współfinansowane
ze środków
budowa
Zarządu Dróg
sygnalizacji
Wojewódzkich
pomarańczowej nad w Krakowie przejściami
zadanie
zakończone i
rozliczone

22 000,00

Dofinansowanie w
ramach konkursu
kompleskowa
Małopolskie
renowacja kapliczki
Kapliczki 2019 i otoczenia
nie przyznano
środków

II - IV/2019

29 835,90

17 900,00

II - III/2019

92 710,06

46 000,00
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Zakres rzeczowy

Dofinansowanie w
ramach Funduszu
Ochrony Gruntów
Rolnych - zadanie
zakończone i
rozliczone

Dofinansowanie w
ramach konkursu
kompleskowa
Małopolskie
renowacja kapliczki
Kapliczki 2019 i otoczenia
nie przyznano
środków
docieplenie Dofinansowanie w
elewacja budynku, ramach konkursu
wykonanie
Małopolskie
instalacji:
Remizy 2019 sanitarnej,
zadanie
elektrycznej,
zakończone i
C.W.U, C.O.
rozliczone
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Budowa obiektów
małej architektury w
miejscu publicznym
w miejscowości
Skawa

Budowa boiska
sportowego
wielofunkcyjnego o
8 nawierzchni
poliuretanowej wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą w
miejscowości Skawa
Remont drogi
gminnej nr 364075K
Smalcówka w
miejscowości
9
Rokiciny
Podhalańskie Gmina
Raba Wyżna w km
0+030-0+860
Remont drogi
gminnej nr 364032K
Możdżeniówka w
10 miejscowości Raba
Wyżna Gmina Raba
Wyżna w km 0+020
- 0+790
Remont drogi
gminnej nr 364039K
Plebańskie odcinek I
w km 0+000 11 0+077, odcinek II w
km 0+081 - 0+684
w miejscowości
Raba Wyżna, Gmina
Raba Wyżna
Remont drogi
gminnej nr 364266K
Kościelna odcinek I
w km 0+000 12 0+040, odcinek II w
km 0+046 - 0+356
w miejscowości
Sieniawa, Gmina
Raba Wyżna

II - III/2019,
I - II/2020

507 160,93

70 000,00

III - IV/2019

472 825,55

200 000,00

II - IV/2019,
I - II/2020

II - IV/2019

II - IV/2020

II - IV/2020

525 956,39
roboty
dodatkowe:
220 578,93

286 922,22

354 847,56

173 027,74
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420 765,00

229 537,00

244 299,00

121 119,00

Dofinansowanie w
ramach Programu
rozwoju małej
infrastruktury
sportowo siłownia
rekreacyjnej o
zewnętrzna - 6
charakterze
urządzeń, plac
wielopokoleniowym
zabaw, utwardzenie - Otwarte Strefy
placu
Aktywności (OSA)
edycja 2019 zadanie rzeczowo
zakończone,
złożony wniosek o
wypłatę środków
Dofinansowanie w
ramach projektu
boisko
Małopolska
wielofunkcyjne o
infrastruktura
nawierzchni
rekreacyjno poliuretanowej
sportowa - MIRS nie przyznano
środków

nawierzchnia
bitumiczno asfaltowa - 830 mb

Dofinansowanie w
ramach Funduszu
Dróg
Samorządowych umowa podpisana,
zadanie w trakcie
realizacji

nawierzchnia
bitumiczno asfaltowa - 770 mb

Dofinansowanie w
ramach Funduszu
Dróg
Samorządowych zadanie rzeczowo
zakończone i
rozliczone

nawierzchnia
bitumiczno asfaltowa - 680 mb

Dofinansowanie w
ramach Funduszu
Dróg
Samorządowych podpisanie umowy
w najbliższych
dniach

nawierzchnia
bitumiczno asfaltowa - 350 mb

Dofinansowanie w
ramach Funduszu
Dróg
Samorządowych podpisanie umowy
w najbliższych
dniach
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Budowa kanalizacji
sanitarnej dla
prawobrzeżnej
części Raby Wyżnej
wraz z łącznikiem
13
2020 - II/2022 2 922 347,65
kanalizacji pomiędzy
lewobrzeżną Rabą, a
prawobrzeżną Rabą
w dolnej części Raby
Wyżnej
Obniżenie emisji
dwutlenku węgla w
Gminie Raba Wyżna
14
poprzez wymianę
kotłów opalanych
paliwem stałym

II/2020 IV/2022

934 507,51

1 491 406,00

917 253,75

budowa kanalizacji
sanitarnej kanał
główny od
pompowni P do
studni C49, kanały
boczne: C19-CE8,
C8 - CB7, C40CL17, pompownia
wraz z łącznikiem
kanalizacji

Dofinansowanie w
ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
2014 -2020 wniosek złożony

Dofinansowanie w
ramach
Regionalego
wymiana 100 szt.
Programu
starych kotłów na
Operacyjnego
paliwo stałe na
Województwa
nowe na
Małopolskiego na
ekogroszek/biomasę
lata 2014-2020 wniosek na liście
rezerwowej

Wnioski o dofinansowanie złożone w latach poprzednich realizowane w 2019r.

Lp.

Nazwa zadania

Planowany
Całkowity
Kwota
termin
koszt
dofinansowania Zakres rzeczowy
realizacji
zadania (zł)
(zł)
(kwartał/rok)

2

Budowa szlaku
turystycznego na
terenie Gminy Raba
Wyżna

3

Przebudowa centrum
II - IV/2019
wsi w Bielance

228 806,51

127 851,00

4

Budowa wiat
wolnostojących w
miejscowości
Rokiciny
Podhalańskie

150 900,00

87 516,00

III/2018 II/2020

I - II/2019

3 572 817,03 1 970 925,61
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Uwagi

Dofinansowanie w
ramach Regionalego
Programu
Operacyjnego
nawierzchnia
Województwa
żwirowo Małopolskiego na
tłuczniowa lata 2014-2020 7,019 km
zadanie rzeczowo
zakończone, złożony
wniosek o płatność
końcową
budowa altany z
Dofinansowanie w
grillem, zakup i
ramach Programu
montaż urządzeń Rozwoju Obszarów
siłowni,
Wiejskich na lata
wykonanie
2014 -2020 - zadanie
nawierzchni z
zakończone i
kostki brukowej
rozliczone
Dofinansowanie w
ramach Programu
4 wiaty
Rozwoju Obszarów
wolnostojące,
Wiejskich na lata
2 wiaty przenośne 2014 -2020 - zadanie
zakończone i
rozliczone
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5

6

Budowa urządzeń
siłowni zewnętrznej
w miejscowościach:
Raba Wyżna,
Rokiciny
Podhalańskie jako
obiektów małej
architektury

I - III/2019

Budowa chodnika i
oznakowanie drogi
gminnej nr 364022K
III - IV/2019
"Koło ZHZ" w Rabie
Wyżnej w km 0+100
- 0+301

57 797,70

67 565,44

31 815,00

50 000,00

Raba Wyżna - 5
urządzeń siłowni
plenerowej,
Rokiciny
Podhalańskie 6 urządzeń
siłowni
plenerowej

Dofinansowanie w
ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
2014 -2020 - zadanie
zakończone i
rozliczone

budowa wyspy przejście,
oznakowanie
poziome
i pionowe

Dofinansowanie w
ramach Programu
Ogranicznia
Przestępczości i
aspołecznych
zachowań Razem
bezpieczniej im. Wł.
Stasiaka na lata 2018
- 2020 - wniosek
złożony

Realizacja zadań remontowo-inwestycyjnych w 2019 r. przeprowadzonych przez Referat IRG
Koszt (zł
brutto)

Nazwa zadania

Miejscowość

Budowa urządzeń
siłowni zewnętrznej w
miejscowościach: Raba
Wyżna, Rokiciny
Podhalańskie jako
obiektów małej
architektury

Raba Wyżna,
Rokiciny
Podhalańskie

57 797,70 zł 28.02.2019r.13.05.2019r.

Zadanie zrealizowane: 6 urządzeń
Rokiciny Podhalańskie, 5 urządzeń
Raba Wyżna.
Wykonawca: STAMECO SP. Z O.O.
Dofinansowanie w ramach PROW
2014-2020:
31 815,00 zł

Budowa wiat
wolnostojących w
miejscowości Rokiciny
Podhalańskie

Rokiciny
Podhalańskie

150 900,00 zł 28.02.2019r.13.06.2019r.

Zadanie zrealizowane: 4 wiaty
wolnostojące + 2 wiaty dla
zawodników rezerwowych.
Wykonawca: USŁUGI
REMONTOWO- BUDOWLANE
DAW-BUD Dofinansowanie w
ramach PROW 2014-2020:
87 516,00 zł

228 806,51 zł 07.05.2019r. 15.11.2019r.

Zadanie zrealizowane: altana z
grillem, urządzenia siłowni
zewnętrznej
Wykonawca: Biuro Techniczne
Usługi Budowlane Dofinansowanie
w ramach PROW 2014-2020:
127 851,00 zł

Budowa obiektów małej Bielanka
architektury w miejscu
publicznym, budowa
altany w ramach zadania
pn.: Przebudowa
centrum wsi w Bielance
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Termin
realizacji

UWAGI
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Modernizacja remizy
OSP w Rokicinach
Podhalańskich - etap II

Rokiciny
Podhalańskie

92 710,06 zł 03.06.2019r.29.08.2019r.

Zadanie zrealizowane: ocieplenie
elewacji, instalacja wodociągowa,
instalacja elektryczna,instalacja C.O.
Wykonawca: USŁUGI
REMONTOWO- BUDOWLANE
DAW-BUD Dofinansowanie w
ramach konkursu „Małopolskie
Remizy 2019”:
46 000,00 zł

Modernizacja drogi
Podsarnie
transportu rolniczego nr
364187K Sołtysowa II w
miejscowości Podsarnie
w km 0+078 - 0+358

150 389,15 zł 03.06.2019r.02.08.2019r.

Zadanie zrealizowane: n.żwirowotłuczniowa, dł.280mb.
Wykonawca: F.H.U. KOWALCZYK
Dofinansowanie w ramach
„gruntów rolnych”:
75 000,00 zł

Budowa obiektów małej
architektury w miejscu
publicznym w
miejscowości Skawa

Skawa

489 940,93 zł 22.08.2019r. 29.05.2020r.

Zadanie w trakcie realizacji
Wykonawca: "PROFES" Firma
Remontowo Budowlana
Dofinansowanie w ramach
Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) edycja
2019: 70 000,00 zł

Remont drogi gminnej
nr 364075K Smalcówka
w miejscowości
Rokiciny Podhalańskie
Gmina Raba Wyżna w
km 0+030-0+860

Rokiciny
Podhalańskie

525 956,39 zł 01.10.2019r. 746 535, 32 zł 30.06.2020r.

Zadanie w trakcie realizacji
Wykonawca: F.H.P.U. "PAŁASZ"
Dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych:
420 765,00 zł

Remont drogi gminnej
nr 364032K
Możdżeniówka w
miejscowości Raba
Wyżna Gmina Raba
Wyżna w km 0+020 0+790

Raba Wyżna

286 922,22 zł 10.10.2019r. 29.11.2019r.

Zadanie zrealizowane: n.
bitumiczno-asfaltowa, dł. 770 mb.
Wykonawca: Eurovia Polska S.A.
Dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych:
229 537,00 zł.

Remont placu przy
Szkole Podstawowej nr
3 w miejscowości
Skawa, poprzez
utwardzenie działek
ewid. nr 7069/4, 3276/4,
3275/4, 3262/9

Skawa

149 568,00 zł 24.10.2019r. 21.11.2019r.

Zadanie zrealizowane: n. destrukt
asfaltowy, pow. 979,925 m².
Wykonawca: PT INVESTMENT Sp.
z o.o.

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2019 ROK

STRONA 16

Remont odwodnienia
drogi gminnej nr
364173K Brachowa
k/Dział w miejscowości
Harkabuz

Harkabuz

28 800,00 zł 28.10.2019r. 05.11.2019r.

Zadanie zrealizowane: odwodnienie
rura Fi 300, dł. 130 mb. Wykonawca:
F.H.U. KOWALCZYK

Remont placu
postojowego przy Filii
Gminnego Przedszkola
w miejscowości Skawa

Skawa

93 000,30 zł 31.10.2019r. 10.12.2019r.

Zadanie zrealizowane: n. mineralnobitumiczna, pow. 276 m².
Wykonawca: PT INVESTMENT Sp.
z o.o.

Modernizacja drogi
gminnej nr 364028K Do
Roli Wędziarzówki w
miejscowości Raba
Wyżna w km
0+200-0+486

Raba Wyżna

132 840,00 zł 20.12.2019r. 27.12.2019r.

Zadanie zrealizowane: n. destrukt
asfaltowy, dł. 286 mb. Wykonawca:
GGD Polska sp. z o.o.

Remont drogi gminnej
nr 364023K Na
Jaskówkę w
miejscowości Raba
Wyżna w km 0+288 0+385

Raba Wyżna

84 500,00 zł 20.12.2019r. 27.12.2019r.

Zadanie zrealizowane: n. płyty
drogowe, dł. 97 mb. Wykonawca:
F.H.U. KOWALCZYK

Remont drogi gminnej
364030K
Arendarczykówka w
miejscowości Raba
Wyżna w km 0+1620+262 wraz z
demontażem starego
przebiegu drogi
dojazdowej z działki o
nr 272/17

Raba Wyżna

48 339,00 zł 23.12.2019r. 27.12.2019r.

Zadanie zrealizowane: n.płyty
drogowe, dł. 100 mb. Wykonawca:
F.H.P.U. "PAŁASZ"

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2019 ROKU
W MIEJSCOWOŚCI BIELANKA
Nazwa drogi/zadania

Koszt

Rodzaj nawierzchni

Długość

Centrum wsi Bielanka

228 806,51 zł

-

-

228 806,51 zł

-

Razem
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Uwagi

Dofinansowanie z
PROW w kwocie:
127 851,00 zł

-
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ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2019 ROKU
W MIEJSCOWOŚCI HARKABUZ
Nazwa
drogi/zadania

Koszt

Rodzaj nawierzchni

Długość

Uwagi

Szlak turystyczny
Harbabuz Podsarnie

1 601 519, 97 zł
(Całość : 3 572 504,93 zł)

żwirowo – tłuczniowa
zabezpieczona emulsją
asfaltową

3147 mb
(7,02 km)

Dofinansowanie z RPO
w kwocie: 1 970 925,61
zł

28 800,00 zł

-

130 mb

3 601 304,93 zł

-

3 277 mb

Brachowa k/Dział
Razem

Odwodnienie rura
Fi 300
-

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2019 ROKU
W MIEJSCOWOŚCI PODSARNIE
Koszt

Rodzaj nawierzchni

Długość

Uwagi

1 970 984,06 zł
(Całość :3 572 504,93 zł)

żwirowo – tłuczniowa
zabezpieczona emulsją
asfaltową

3873 mb
(7,02 km)

Dofinansowanie z RPO
w kwocie: 1 970 925,61
zł

Nazwa drogi

Szlak turystyczny
Harbabuz Podsarnie

Sołtysowa II

Razem

150 389,15 zł

żwirowo-tłuczniowa

280 mb

150 389,15 zł

-

4153 mb

Zadanie realizowane w
ramach „gruntów
rolnych” –
dofinansowanie w
kwocie: 75 000,00 zł
-

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2019 ROKU
W MIEJSCOWOŚCI RABA WYŻNA
Nazwa drogi/zadania

Budowa urządzeń
siłowni zewnętrznej

Możdżeniówka

Koszt

25 250,67 zł

286 922,22 zł
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Rodzaj nawierzchni

5 urządzeń

bitumiczno - asfaltowa

Długość

-

770 mb

Uwagi

Dofinansowanie z
PROW w kwocie:
31 815,00 zł (łączne
dofinansowanie na
Rokiciny Podh.)
Dofinansowanie
z Funduszu Dróg
Samorządowych
w kwocie:
229 537,00 zł
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Do Roli Wędziarzówka

132 840,00 zł

destrukt asfaltowy

286 mb

-

Na Jaskówkę

84 500,00 zł

płyty drogowe

97 mb

-

Arendarczykówka

48 339,00 zł

płyty drogowe

100 mb

-

577 851,89 zł

-

1 253 mb

-

Razem

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2019 ROKU
W MIEJSCOWOŚCI ROKICINY PODHALAŃSKIE
Nazwa drogi/zadania

Koszt

Rodzaj nawierzchni

Długość

Uwagi

Budowa urządzeń
siłowni zewnętrznej

32 547,03 zł

6 urządzeń

-

Dofinansowanie z
PROW w kwocie:
31 815,00 zł (łączne
dofinansowanie na
Rabę Wyżną)

Budowa wiat
wolnostojących

150 900,00 zł

4 wiaty wolnostojące + 2
wiaty dla zawodników
rezerwowych

-

Dofinansowanie z
PROW w kwocie: 87
516,00 zł

-

Dofinansowanie
w ramach konkursu
„Małopolskie Remizy
2019”:
46 000,00 zł

Modernizacja remizy
OSP

Smalcówka

Razem

92 710,06 zł

-

525 956,39 zł

bitumiczno - asfaltowa

830 mb

Dofinansowanie
z Funduszu Dróg
Samorządowych
w kwocie:
420 765,00 zł – zadanie
w trakcie realizacji.
Termin zakończenia:
30.06.2020r.

802 113,48 zł

-

830 mb

-

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2019 ROK

STRONA 19

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2019 ROKU
W MIEJSCOWOŚCI SKAWA
Nazwa zadania

Koszt

Rodzaj nawierzchni

Długość

Uwagi

Obiekty małej
architektury

489 940,93 zł

-

-

plac zabaw, urządzenia
siłowni zewnętrznej,
dofinansowanie w
ramach Programu
rozwoju małej
infrastruktury sportowo
– rekreacyjnej o
charakterze
wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy
Aktywności (OSA)
edycja 2019
w kwocie: 70 000 zł zadanie w trakcie
realizacji. Termin
zakończenia:
29.05.2020r.

Plac postojowy przy SP
nr 3

149 568,00 zł

destrukt asfaltowy

-

2
979,925 m

Plac postojowy przy
Filii Gminnego
Przedszkola

93 000,30 zł

mineralno - bitumiczna

-

2
276 m

Razem

732 509,23 zł

-

-

-

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2019 ROKU
W MIEJSCOWOŚCI SIENIAWA
Nazwa drogi/zadania

Budynek wielofunkcyjny

Razem

Rodzaj nawierzchni/ inne

Długość

3 729 535,02 zł

Stan surowy zamknięty

-

3 729 535,02 zł

-

-

Koszt
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Uwagi
Termin
zakończenia:
31.01.2020r.
-
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Zbiorcze zestawienie zrealizowanych dróg:
Miejscowość

Długość dróg

Koszt

Harkabuz

3 601 304,93 zł

7 150 mb

Podsarnie

150 389,15 zł

280 mb

Raba Wyżna

552 601,22 zł

1 253 mb

4 304 295,30 zł

8 683 mb

Razem

Zadania remontowe zrealizowane w 2019 roku prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Miejscowość
i rola
Skawa Łopatkówa,
Kiełbasówka,
Michałówka,
Sularzówka,
Bielówka,
Orzechówka
Skawa Michałówka,
Orzechówka,
Fudalejówka,
Glógówka

Zakres robót

Zakup i dostawa kruszywa na drogi gminne

Bieżące remonty dróg, uzupełnianie ubytków, odwodnienia

Skawa
Kaliszówka,
Skawa Górna
Parking

Wykonanie remontu bieżącego i utwardzenia parkingu
na Skawie Górnej

Cała Gmina

Zakup tablic ogłoszeniowych

Raba Wyżna
Arendarczyków

Wymiana progu zwalniającego

Rokiciny
Podhalańskie,
Centrum

Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem
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Koszt

14471,00 zł

7426,00 zł

26199,00 zł

4182,00 zł
4920,00 zł

10000,00zł
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Skawa
Michałówka,
Otrębówka
Sieniawa
koło starego
kościółka
Raba Wyżna
Buczkówka,
Kapałkówka,
Sieniawa
Janczurówka

Montaż barier ochronnych, umocnienie brzegu rzeki, remont drogi

16752,00 zł

Remont bieżący drogi, korytowanie,
utwardzenie destruktem asfaltowym

25000,00 zł

Remont bieżący dróg gminnych, przebudowa płyt drogowych
13111,00 zł

Skawa
Linkworówka

Remont bieżący drogi, wykonanie odwodnienia, przełożenie płyt

Skawa
Kiełbasówka,
Michałówka

Bieżący remont mostku i dostawa piasku

1512,90 zł

Skawa Łukaszówka

Bieżący remont drogi, utwardzenie kruszywem

25000,98 zł

Skawa Michałówka,
Koskówka

Bieżący remont dróg, utwardzenie kruszywem

3690,00 zł

Raba Wyżna
Zarębówka, Skawa
Michałówka,
Sieniawa
Bachulówka,
Podsarnie

Bieżący remont drogi, przełożenie płyt. Uzupełnienie brakującego
oznakowania przy drogach gminnych, montaż barier ochronnych,
przygotowanie placu przy stadionie, montaż tablic ogłoszeniowych

21729,18 zł

Skawa

Remont podjazdu do Ośrodka Zdrowia w Skawie

2999,99 zł

Skawa

Niwelacja terenu gminnego na działce gminnej nr 2083/4

24600,00 zł

Rokiciny
Podhalańskie
Gawlikówka

Zakup rury K 26m o śr. 300 oraz przebudowa przepustu na drodze
gminnej, czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej

3900,00 zł

Skawa Granice

Bieżący remont drogi gminnej, usunięcie niecki

9694,31 zł

Skawa Magierówka

Dostawa tłucznia na drogę gminną wraz z rozłożeniem

3602,92 zł

Skawa Michałówka

Dostawa kruszywa wraz z rozłożeniem

2691,49 zł

Skawa Koskówka

Dostawa kruszywa wraz z rozłożeniem

2862,95 zł
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20627,00 zł
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Raba Wyżna,
Sieniawa,
Harkabuz, Rokciny
Podh., Bielanka

Dostawa piasku z grysikiem na strome podjazdy w celu
posypywanie w okresie zimowym

10713,30 zł

Raba Wyżna,
Harkabuz, Sieniawa
Bachulówka,
Stanikówka,
Janczurówka

Montaż barier ochronnych, naprawa ubytku w asfalcie,
montaż lustra

4801,92 zł

Skawa Opatkówka,
Konieczkówka

Dostawa tłucznia na drogi gminne wraz z rozłożeniem

25246,00 zł

Skawa Kozłówka

Dostawa tłucznia wraz z rozłożeniem

5412,00 zł

Skawa, Raba
Wyżna, Sieniawa

Koszenie poboczy dróg gminnych

15320,01 zł

Rokiciny
Podhalańskie, Raba
Wyżna

Utrzymanie zieleni w miejscach publicznych oraz koszenie poboczy
dróg gminnych

5400,00 zł

Drogi publiczne gminne - letnie i zimowe utrzymanie dróg
Na podstawie §5 pkt. 10 Statutu ZGKM zatwierdzonego uchwałą nr VII/62/2007 Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 maja 2007 roku Zakład prowadzi letnie i zimowe bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łączna
przybliżona długość dróg gminnych to ok. 500 km, tj. ok.169 ha, które w przeważającej części, jako formę
prawną, stanowią władanie gminy. Jako własność gminy występuje ok. 3% dróg gminnych.
W 2019 roku ZGKM prowadził bieżące letnie utrzymanie dróg gminnych w zakresie remontu nawierzchni
asfaltowych, nawierzchni z płyt betonowych, nawierzchni żwirowych, wykonywał czyszczenie rowów,
naprawę przepustów, itp. - w 2019 roku przeznaczono na ten cel ok. 340 420 zł. Zimowe utrzymanie dróg
gminnych zostało podzielone na osiem zadań co miało na celu sprawniejsze i szybsze utrzymanie dróg
gminnych w okresie zimowym. W 2019 roku wydano na ten cel ok. 450 tys. zł.
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IV. 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 15% (mieszkańców gminy korzystających z bibliotek) – w 2019 roku we
wszystkich trzech placówkach zarejestrowano łącznie 2212 osób. Zasięg poszczególnych imprez jest
uzależniony od celu i charakteru spotkania.
Wydarzenia w bibliotekach
W zakresie edukacji kulturalnej, artystycznej, regionalnej, wychowania patriotycznego:
- Impreza, która objęła zasięgiem powiat nowotarski i uzyskała patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty :
V Konkurs Recytatorski Twórczości Jerzego Tawłowicza „Jakie będzie imię twoje po latach”. Recytacjom
towarzyszył występ aktorów zakopiańskiej Sceny A2 im. J.Tawłowicza. (Raba Wyżna, liczba recytujących
50, na sali ok. 70 osób)
- „Pączek nadziewany poezją”. Impreza zorganizowana wspólnie z Aktywnymi Rabiankami, łączyła z sobą
folklor rabiański z poezją. (Raba Wyżna 100 osób)


Lekcje biblioteczne (Sieniawa 1 dla przedszkolaków 30 uczestników, Skawa 4 dla uczniów szkół
podstawowych 80 osób)



wystawa historyczna „Historia Sieniawy” (Sieniawa 100 osób)



topienie Marzanny z przedszkolakami (Skawa 20 osób)

Wsparcie i promocja uczenia się przez całe życie
- spotkanie z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem „Madagaskar – z wizytą u króla Juliana” (Raba
Wyżna 100 uczestników, Skawa 30 uczestników, Sieniawa 30 uczestników)


„Między Tatrami a Jurą” warsztaty literackie prowadzone przez prezesa Dolnośląskiego Oddziału
ZLP Kazimierza Burnata. (Raba Wyżna 35 osób)



prelekcja „Maj nad Wilią – reminiscencje festiwalowe” . Imprezie towarzyszyła wystawa
fotograficzna (Raba Wyżna 15 osób)



warsztaty dekorowania pierników„Zatrzymać lato” (Raba Wyżna 20 osób)



przygotowanie ozdób świątecznych w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia (Skawa 30 osób)

Oferta spędzenia czasu wolnego:


„Noc w bibliotece : Drakkarem przez oceany” (Raba Wyżna 26 osób)



Obchody 70-lecia biblioteki – z występami aktorów i barda Jarosława Kąkola (Raba Wyżna 30
osób)



„Opowiedziane rytmem szamańskiego bębna” -spotkanie z poetką Justyną Koronkiewicz (Raba
Wyżna 20 osób)
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finał IV ogólnopolskiego konkursu poetyckiego pt. „Magia ogrodów” z udziałem zespołu Young
Stars i Pieśniarki z Krakowa Barbary Leśniak, oraz z wystawą fotograficzną. (Raba Wyżna 60 osób)



„Opłatkowe wiersze” o spotkanie z poezją (Raba Wyżna 30 osób)



Spotkanie z poetą Andrzejem Dębkowskim (Sieniawa 20 osób)



wystawa prac grupy ART (Sieniawa 30 osób)



wieczór poezji – Andrzejki (Skawa 20 osób)



„Czytanie kolorami” - czytanie w bibliotece 12 spotkań dla przedszkolaków (Sieniawa – łącznie ok.
250 uczestników)

Jednym z zadań bibliotek jest udział w udostępnianiu dóbr kultury w postaci szeroko rozumianej
książki. Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach : książki na zewnątrz 34965, książki na
miejscu 2563, czasopisma na zewnątrz 456, czasopisma na miejscu 861 . W 2019 r. przybyło łącznie 1148
woluminów.
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.
- Biblioteka posiada na bieżąco aktualizowaną stronę www, w 2019 r zarejestrowaliśmy 10 700 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.
Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej
GOK 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.
Pielęgnuje dorobek ośrodka oraz tworzy nowe przedsięwzięcia kulturalne takie, jak Festiwal 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 festiwali, przeglądów i konkursów) oraz
następującymi instytucjami i organizacjami w poszczególnych sołectwach na terenie gminy:
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- 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 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 Festiwalu Kreatywnego), Jednostką
OSP (w zakresie utrzymania i koordynowania porządku podczas Festiwalu 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, Turnieju Trzech wsi
Orawskich oraz pikników rodzinnych).
Opis wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej
w 2019 roku wraz z frekwencją i strukturą wiekową uczestników.
Lp.

TERMIN

STYCZEŃ 2019
1.
06.01.2019
2.

09.01.2019

3.

10.01.2019

4.

5.
6.
7.
8.
9.

14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019
21–25
01.2019

10

21–25
01.2019

11.

25.01.2019

ZREALIZOWANE ZADANIA

WSKAŹNIKI

Noworoczny Koncert Chórów „Świąteczny
płynie czas…”
IX Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i
Pastorałek w Przedszkolu Gminnym w
Sieniawie, współorganizatorem wydarzenia był
Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej
XVIII Rodzinny Konkurs kolęd i pastorałek w
Harkabuzie, współorganizatorem wydarzenia
był Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej.
Ferie z wyobraźnią – ferie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury (14-25.01.2019)
warsztaty rzeźbienia w drewnie
warsztaty ceramiczne
warsztaty z cyklu „Kuchnia łączy pokolenia”
warsztaty magiczno-chemiczne
warsztaty cyrkowe
Szkółka Narciarska na stoku „U Żura” w
Chabówce – zajęcia z instruktorami dla dzieci i
młodzieży w wieku 8-17 lat
Zajęcia rekreacyjne dla młodzieży w klubie
Fitnessland w Rabce-Zdroju (spinning, fitness,
trening obwodowy)
Finał ferii – spektakl „C jak Cyrk” w
wykonaniu aktorów Teatru Chrząszcz w

Około 100 uczestników

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2019 ROK

Wg listy: 20 uczestników – dzieci,
publiczność około 100 osób
Wg listy: 77 uczestników – dzieci,
młodzież, dorośli
68 uczestników – dzieci młodzież
68 uczestników – dzieci młodzież
60 uczestników – dzieci młodzież
77 uczestników – dzieci młodzież
56 uczestników – dzieci młodzież
74 uczestników – dzieci młodzież
20 uczestników – młodzież
70 uczestników – dzieci
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Trzcinie
Magiczny Wieczór Kolęd, czyli świąteczne
widowisko z dedykacją – koncert w wykonaniu
wokalistów Studia Piosenki Young Stars z
Beatą Czajką-Rolińską na czele.

Około 100 uczestników, dzieci
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)

Spotkanie z Moniką Witkowską – dziennikarką,
podróżniczką, żeglarką, zdobywczynią Korony
Ziemi

Około 70 osób,
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)

Gala konkursu „Raba Wyżna – moja gmina na
pocztówce”
Konkurs skierowany był do uczniów klas
siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz
klas trzecich gimnazjum.

30 uczestników – młodzież

KWIECIEŃ 2019
15.
14.04.2019

Konkurs Palm Wielkanocnych w Harkabuzie

16.

14.04.2019

Przegląd Palm Wielkanocnych w Podsarniu

17.

14.04.2019

Pierwsze wydanie „Wieści Rabiańskich”
ISSN1734-7130
Raba Wyżna, 14 kwietnia 2019 r. Gazeta
Gminy Raba Wyżna, Nr 1 (168)/2019

Około 30 uczestników – dzieci i
młodzież
Około 30 uczestników – dzieci i
młodzież
Nakład: 2000 egzemplarzy,
odbiorcy – mieszkańcy gminy
Raba Wyżna

18.

20.04.2019

Konkurs - Najpiękniejszy tradycyjny koszyczek
wielkanocny w Sieniawie

Około 50 uczestników – dzieci,
młodzież, dorośli

Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Uroczystość miała miejsce w Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Świętego Jana Bosko ze
Szkołą Podstawową Filialna w Skawie
Festiwal Piosenki Przedszkolnej i Religijnej w
Rokicinach Podhalańskich

Około 150 uczestników –
społeczność szkolna (dzieci,
młodzież, nauczyciele, rodzice)
oraz przedstawiciele władz gminy
Około 110 uczestników, dzieci

12.

20.01.2019

LUTY 2019
13.
09.02.2019

MARZEC 2019
14.
27.03.2019

MAJ 2019
19.
07.05.2019

20.

09.05.2019

21.

10.05.2019

Śpiewali w Starem Bystrem – konkurs pieśni
religijnej „Śpiewajmy Panu” w Starym Bystrem

17 uczestników wyjazdu –
młodzież

22.

12.05.2019

Wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Raba
Wyżna – Podhale Tour w Rabie Wyżnej

Około 200 uczestników, dzieci,
młodzież, dorośli

23.

15.05.2019

Fascynujący świat mrówek – zajęcia
przyrodnicze dla przedszkolaków

Około 100 uczestników – dzieci

24.

17.05.2019

Gminny Przegląd Pieśni Religijnej w
Rokicinach Podhalańskich

Około 160 uczestników, dzieci,
młodzież

25.

19–20
05.2019

55 uczestników wyjazdu młodzież, dorośli, seniorzy

26.

22.05.2019

Wyjazd kulturalny mieszkańców gminy
do Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach oraz
Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury
„Tanecznym krokiem” - XIII
Międzyprzedszkolny Przegląd Taneczny w
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80 uczestników przeglądu –
dzieci
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Skawie
27.

25.05.2019

CZERWIEC 2019
28.
01.06.2019

Spektakl muzyczny „O Pani” w reżyserii
Beaty Czajki-Rolińskiej wystawiony w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Rabie Wyżnej (remiza OSP)

Około 100 uczestników – dzieci,
młodzież dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)

Dzień Dziecka w Krakowie – kopalnia soli w
Wieliczce oraz kręgielnia

50 uczestników wyjazdu – dzieci,
młodzież
Około 150 uczestników, dzieci
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)
Około 150 uczestników – dorośli

29.

02.06.2019

Dzień Rodziny w Rokicinach Podhalańskich

30.

08 –09
06.2019

Nocne granie na tartanie – turniej siatkówki

31.

09.06.2019

Staropolska Biesiada Rodzinna w parku
dworskim w Sieniawie

33.

16.06.2019

Dzień Rodziny w Podsarniu

Około 80 uczestników, dzieci
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)
Około 150 uczestników, dzieci
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)

CZERWIEC/LIPIEC 2019
34.
24.06–05.07
Kreatywne wakacje dla dzieci i młodzieży w
07.2019
gminie Raba Wyżna 24 czerwca–5 lipca 2019
35.

24.06.2019

Interaktywne animacje, czyli ekologiczny
program animacyjny „Znalezione, podniesione
- przygody pani Żarówy i Miecia Śmiecia" oraz
warsztaty plastyczno-rytmiczne „Dźwięki z
puchy" - czyli tworzenie bębenków

36 uczestników – dzieci,
młodzież

36.

25.06.2019

Gramy w Minecraft

37.

26.06.2019

„Księga dżungli” – warsztaty twórcze, łączące
elementy sztuki aktorskiej, teatru, tańca oraz
konstrukcję i tworzenie lalek teatralnych

37 uczestników – dzieci,
młodzież
49 uczestników – dzieci,
młodzież

38.

27.06.2019

Kuchnia molekularna – poznajemy nowoczesną
kuchnię świata – warsztaty kulinarne

51 uczestników – dzieci,
młodzież

39.

27.06.2019

Laserowy paintball w Skawie

40.

28.06.2019

Przyjaciel strażak - piknik
Zajęcia ze strażakami z jednostki OSP w Rabie
Wyżnej, prezentacja sprzętu strażackiego,
pokaz i warsztaty z udzielania pierwszej
pomocy, pokaz ratownictwa drogowego
(ewakuacja osoby poszkodowanej z samochodu
osobowego), konkurencje na strażackim torze
przeszkód, ognisko

Około 100 uczestników – dzieci,
młodzież
33 uczestników – dzieci,
młodzież

41.

01.07–05.07
2019

Warsztaty telewizyjne i filmowe z Michałem
Baranowskim – operatorem kamery,
montażystą, grafikiem komputerowym,
fotografem współpracującym z ogólnopolskimi
stacjami telewizyjnymi (TVP, POLSAT, TVN,
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35 uczestników – młodzież, dzieci
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PLANETE, ARTE, DISCOVERY)
ABC poprawnego filmowania
realizacja spotu o Festiwalu Kreatywnym,
programu informacyjnego oraz etiudy
fabularnej pt. „Statyści
LIPIEC 2019
42.
04–07.07.
2019
43.
07.07.2019

Wyjazd grupy mażoretek na mistrzostwa do
Chorwacji
Festyn strażacki w Bielance

15 uczestników wyjazdu –
młodzież
Około 150 uczestników, dzieci
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)
Nakład: 2000 egzemplarzy,
odbiorcy – mieszkańcy gminy
Raba Wyżna

44.

15.07.2019

Drugie wydanie „Wieści Rabiańskich”
ISSN1734-7130
Raba Wyżna, 15 lipca 2019 r. Gazeta Gminy
Raba Wyżna, Nr 2 (169)/2019

45.

28.07.2019

Festiwal Kreatywny w Rabie Wyżnej –
eksplozja atrakcji z Dodą i Don Vasylem

Impreza masowa: 1500
uczestników – dzieci młodzież,
dorośli, seniorzy (w tym osoby
niepełnosprawne)

Święto Bobu w Skawie (Magitza Trio)

Około 500 uczestników, dzieci
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne
Około 150 uczestników, dzieci
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)

SIERPIEŃ 2019
46.
04.08.2019

47.

25.08.2019

WRZESIEŃ 2019
48.
01.09.2019

49.

27.09.2019

PAŹDZIERNIK 2019
50.
12.10.2019

Dożynki w Sieniawie

Dożynki Podhalańskie w Ludźmierzu
Z wieńcem dożynkowym do Gaździny Podhala
– wyjazd KGW z Raby Wyżnej
XIV Rajd „Szaroty”

10 uczestników wyjazdu –
seniorki

Święto Orawskie „Syćko ło wełnie..." w
Harkabuzie

Około 80 uczestników – dzieci,
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)
Nakład: 2000 egzemplarzy,
odbiorcy – mieszkańcy gminy
Raba Wyżna

Trzecie wydanie „Wieści Rabiańskich”
ISSN1734-7130
Raba Wyżna, 21 października 2019 r. Gazeta
Gminy Raba Wyżna, Nr 3 (170)/2019
Orawskie Smyki na festiwalu w Jabłonce (23.
Festiwal Piosenki Religijnej na Orawie „Stabat
Mater”)

200 uczestników, głównie dzieci,
młodzież

51.

21.10.2019

52.

25.10.2019

53.

27.10.2019

41. Święto Poezji Góralskiej w Rabie Wyżnej

Około 100 uczestników – dorośli,
seniorzy (w tym osoby
niepełnosprawne

54.

30.10.2019

Jesienią do teatru – wyjazd mieszkańców gminy
Raba Wyżna do Teatru Bagatela w Krakowie na
spektakl „Ryzykowna forsa”

57 uczestników wyjazdu – dorośli,
seniorzy
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LISTOPAD 2019
55.
07.11.2019

W Rabie Wyżnej ruszyły zajęcia szachowe

10 uczestników, dzieci, młodzież,
dorośli seniorzy
Około 150 uczestników, dzieci
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)

56.

10.11.2019

Muzyczna wigilia Święta Niepodległości –
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Sali
teatralnej w Rabie Wyżnej

57.

11.11.2019

Gminne obchody Święta Niepodległości w
Rabie Wyżnej

58.

16.11.2019

Wyjazd do Krakowa do Tauron Areny na
spektakl DISNEY ON ICE: MOC JEST W
TOBIE

59.

29.11.2019

„Muzyczna jesień” – koncert wokalistów studia
Piosenki Young Stars w Rabie Wyżnej Beaty
Czajki-Rolińskiej

Około 150 uczestników – dzieci,
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne

Mikołajki z kuligiem – zabawa mikołajkowa
dla dzieci z gminy Raba Wyżna

Około 250 uczestników, dzieci,
dorośli

GRUDZIEŃ 2019
60.
07.12.2019

Około 150 uczestników, dzieci
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)
57 uczestników wyjazdu – dzieci,
młodzież dorośli

61.

16.12.2019

Czwarte wydanie „Wieści Rabiańskich”
ISSN1734-7130
Raba Wyżna, 16 grudnia 2019 r. Gazeta Gminy
Raba Wyżna, Nr 4 (171)/2019

Nakład:2000 egzemplarzy;
odbiorcy – mieszkańcy gminy
Raba Wyżna

62.

29.12.2019

Janosikowe kolędy na zakończenie roku –
koncert kolęd w wykonaniu Małej Armii
Janosika w Rabie Wyżnej

Około 400 uczestników - dzieci
młodzież, dorośli, seniorzy (w tym
osoby niepełnosprawne)

Więcej informacji z działalności GOK’u jest
http://www.gok.rabawyzna.pl oraz profilu Facebook.

dostępna

w

serwisie

internetowym

Oświata w Gminie Raba Wyżna
Informacja o działalności ZEAS Gminy Raba Wyżna za rok 2019
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.
ZEAS realizuje zadnia między innymi 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,
- 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 (z późniejszymi
zmianami).
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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 dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Raba Wyżna:
1) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Rokicinach Podhalańskich,
2) SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną
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) PRZEDSZKOLE GMINNE w Sieniawie,
10) PRZEDSZKOLE GMINNE w Skawie,
11) PRZEDSZKOLE GMINNE w Rabie Wyżnej.
Projekty realizowane przez ZEAS z jednostkami oświatowymi w roku 2019:
I. „NOWA ERA KOMPUTERA- POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI POPRAWY KORZYSTANIA Z
INTERNETU, E- USŁUG PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY RABA WYŻNA”.
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu, w tym e -usług oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Raba Wyżna, którzy ukończyli
25 rok życia. Wartość całkowita projektu: 147 839,95 PLN.
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3
„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych”.
Dofinansowanie projektu z UE: 126 373,59 PLN.
Dotacja celowa z budżetu państwa: 21 466,36 PLN.
Zadania realizowane w projekcie:
1.Organizacja szkoleń:
Zadanie obejmuje: organizację szkoleń mających na celu podniesienia kompetencji cyfrowych t.j.
umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług dla 264 mieszkańców Gminy Raba Wyżna
realizowanych w dwóch szkołach podstawowych:
* w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rokicinach
Podhalańskich- planowana liczna osób biorących udział w szkoleniu – 156 osoby;
* w Szkole Podstawowej w Podsarniu - planowana liczna osób biorących udział w szkoleniu - 108 osób.
2. Wynagrodzenie kadry instruktorskiej:
Zadanie obejmuje: wynagrodzenie kadry prowadzącej zajęcia z uczestnikami projektu po odbyciu
dedykowanego szkolenia. Instruktorzy prowadzący szkolenia zostaną wybrani spośród kadry nauczycielskiej
zatrudnionej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Raba Wyżna – wszystkie osoby posiadają
przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć komputerowych lub lekcji
informatyki z uczniami.
3. Zakup sprzętu
Zadanie obejmuje: zakup sprzętu na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu t.j. 15 sztuk laptopów
wraz z systemem operacyjnych oraz oprogramowaniem zgodnych z wytycznymi dla zakupu sprzętu w
projekcie.
4. Promocja projektu:
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Zadanie obejmuje: opracowanie projektu graficznego oraz wydruk, plakatów, ulotek, roll up’a,
zamieszczenie ogłoszeń o naborze do projektu oraz informacji o realizacji projektu w internetowych
portalach informacyjnych.
5. Wydatki administracyjne:
Zadanie obejmuje: wypłatę wynagrodzenia osób zaangażowanych do prowadzenia koordynacji i rozliczenia
prac projektowych.
Rezultaty:
Wskaźniki realizacji projektu to:
a) - liczba przeprowadzonych szkoleń – 352 godziny (22 szkolenia x 16h);
- rodzaj przeprowadzonych szkoleń – 3 moduły tematyczne: Rodzic w sieci, Moje finanse
i transakcje, Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych).
- liczba uczestników każdego ze szkoleń-:
* Rodzic w sieci – 144 osób;
* Moje finanse i transakcje – 72 osoby;
* Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych) – 48 osób;
- liczba grup szkoleniowych – 22;
b) liczba osób przeszkolonych – 264 osoby.
II. „MATEMATYKA, PRZYRODA, INFORMATYKA – ZNAM, UMIEM I ROZUMIEM”
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy czterech szkół podstawowych w Gminie Raba
Wyżna w zakresie kształtowania podstawowych kompetencji kluczowych poprzez organizację wsparcia dla
45 nauczycieli i 736 uczniów oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne w zakresie sprzętu ITC oraz pomocy
dydaktycznych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych do dnia 31.07.2019 r. Partnerem
współrealizującym zadania w ramach projektu jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w
Tarnowie. Wartość całkowita projektu: 1 251 436,80 PLN.
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś
Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 063 721,28 PLN;
Dotacja celowa z budżetu państwa: 125 090,52 PLN.
Zadania realizowane w projekcie:
1. Rozwijamy kompetencje kluczowe u uczniów w Szkole Podstawowej w Bielance.
Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie
kompetencji kluczowych z zakresu: matematyki, przyrody i informatyki, zakup sprzętu TIK oraz pomocy
dydaktycznych, modernizację sieci internetowej, a także organizację wycieczek edukacyjnych do Muzeum
Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie.
2. Rozwijamy kompetencje kluczowe u uczniów w Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej.
Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie
kompetencji kluczowych z zakresu: matematyki, przyrody i informatyki, zakup sprzętu TIK oraz pomocy
dydaktycznych, utworzenie pracowni międzyszkolnej, modernizację sieci internetowej, a także organizację
wycieczek edukacyjnych do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz Ogrodu Doświadczeń im. St.
Lema
w
Krakowie.
3. Rozwijamy kompetencje kluczowe u uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawie.
Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie
kompetencji kluczowych z zakresu: matematyki, przyrody i informatyki, zakup sprzętu TIK oraz pomocy
dydaktycznych, oprogramowania, modernizację sieci internetowej, a także organizację wycieczek
edukacyjnych do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w
Krakowie.
4. Rozwijamy kompetencje kluczowe u uczniów w Szkole Podstawowej w Sieniawie.
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Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie
kompetencji kluczowych uczniów z zakresu: matematyki, przyrody i informatyki, zakup sprzętu TIK oraz
pomocy dydaktycznych, organizację wycieczek edukacyjnych do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
oraz Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie.
5. Szkolenia dla nauczycieli nt. wykorzystania TIK w nauczaniu.
Zadanie obejmuje: organizację szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych biorących udział w projekcie
oraz przygotowanie, obsługę merytoryczną i techniczną webinariów. Zadanie realizowane przez partnera –
Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie.
6. Szkolenia dla nauczycieli nt. prowadzenia zajęć z uczniami.
Zadanie obejmuje: organizację szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych biorących udział w projekcie
oraz przygotowanie, obsługę merytoryczną i techniczną webinariów. Zadanie realizowane przez partnera –
Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie.
Rezultaty:
Główne rezultaty projektu to nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych z matematyki, przyrody i
informatyki, podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z
wykorzystaniem TIK oraz z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, jak również zwiększenie
potencjału edukacyjnego szkół na skutek uzupełnienia bazy dydaktycznej o pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
TIK.
W wyniku realizacji przedmiotowego projektu:
- 45 nauczycieli uzyska kwalifikacje i nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
- 736 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
- 4 szkoły podstawowe będą wykorzystywać sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach
projektu do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- powstanie jedna pracownia międzyszkolna w Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej.
III. „JA W ŚWIECIE = PRZYRODA + MATEMATYKA + INFORMATYKA”
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy dwóch szkół gimnazjalnych w Gminie Raba Wyżna
w zakresie kształtowania u uczniów podstawowych kompetencji kluczowych poprzez organizację wsparcia
dla 21 nauczycieli i 479 uczniów oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ICT do dnia
31.07.2019.
Partnerem współrealizującym zadania w ramach projektu jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą
w Tarnowie. Wartość całkowita projektu: 846 067, 50 PLN.
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś
Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Dofinansowanie projektu z UE: 719 157,37 PLN.
Dotacja celowa z budżetu państwa: 84 606,75 PLN.
Zadania realizowane w projekcie:
1. Kształtujemy efektywnie kompetencje przyrodnicze i informatyczne w Gimnazjum w Rabie Wyżnej.
Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie
kompetencji kluczowych z zakresu: biologii, chemii, fizyki i informatyki, zakup sprzętu TIK,
oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych, modernizację sieci internetowej, a także utworzenie pracowni
międzyszkolnej.
2. Kształtujemy efektywnie kompetencje matematyczne w Gimnazjum w Rabie Wyżnej, promujemy naszą
wiedzę.
Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie
kompetencji kluczowych z zakresu matematyki z uwzględnieniem nauki gry w szachy, zakup
oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych.
3. Kształtujemy efektywnie kompetencje przyrodniczo-informatyczne w Gimnazjum w Skawie.
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Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie
kompetencji kluczowych z zakresu: biologii, chemii, fizyki i informatyki, zakup sprzętu TIK,
oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych, modernizację sieci internetowej.
4. Kształtujemy efektywnie kompetencje matematyczne w Gimnazjum w Skawie.
Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie
kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, zakup pomocy dydaktycznych.
5. Kształtujemy efektywnie kompetencje matematyczno-przyrodnicze w trakcie wycieczek edukacyjnych
Gimnazjum w Skawie i w Rabie Wyżnej.
Zadanie obejmuje: organizację wycieczek edukacyjnych do Kopalni Soli w Bochni, Muzeum Inżynierii
Miejskiej w Krakowie oraz Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie dla uczniów gimnazjum w
Rabie Wyżnej i Skawie.
6. Szkolenia dla nauczycieli nt. wykorzystania TIK w nauczaniu.
Zadanie obejmuje: organizację szkoleń dla nauczycieli gimnazjów biorących udział w projekcie oraz
przygotowanie, obsługę merytoryczną i techniczną webinariów. Zadanie realizowane przez partnera –
Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie.
7. Szkolenia dla nauczycieli nt. prowadzenia zajęć z uczniami.
Zadanie obejmuje: organizację szkoleń dla nauczycieli gimnazjów biorących udział w projekcie oraz
przygotowanie, obsługę merytoryczną i techniczną webinariów. Zadanie realizowane przez partnera –
Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie.
Rezultaty:
Główne rezultaty projektu to nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych z matematyki, nauk
przyrodniczych i informatyki, podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez przygotowanie ich do
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK oraz z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, jak
również zwiększenie potencjału edukacyjnego szkół na skutek uzupełnienia bazy dydaktycznej o pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt TIK.
W wyniku realizacji przedmiotowego projektu:
- 21 nauczycieli uzyska kwalifikacje i nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
- 479 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
- 2 gimnazja będą wykorzystywać sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu do
prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- powstanie jedna pracownia międzyszkolna w Gimnazjum w Rabie Wyżnej.
IV. „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II”
Wnioskodawcą projektu jest: Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego; Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Partnerem projektu jest Gmina Raba Wyżna oraz 114 innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu
województwa.
Wartość całkowita projektu: 54 117 836,96 PLN.
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś
Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
Dofinansowanie projektu dla Gminy Raba Wyżna ze środków UE oraz budżetu państwa: 77 284,00 PLN.
Cel projektu:
Celem projektu MKZII jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach
zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów
małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki
edukacyjnej i zawodowej.
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Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez m.in. wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów
za pomocą utworzonych 300 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPIneK) na terenie województwa,
jak również dzięki przeprowadzeniu szkoleń i studiów podyplomowych dla doradców zawodowych
prowadzących SPInKi, stworzeniu jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
programów zajęć, organizację Festiwalu Zawodów.
Zadanie realizowane w projekcie na terenie naszej gminy nosi nazwę: „Gmina Raba Wyżna - Stworzenie i
prowadzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
W ramach zostały utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKi) w Gimnazjum nr 1 w Rabie
Wyżnej – obecnie Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej oraz Gimnazjum nr 2 w Skawie –
obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną
w Skawie. Zadania w SPInKach w poszczególnych szkołach realizowane są przez odpowiednio
przeszkolonych doradców zawodowych.
Funkcjonowanie SPIneK odbywa się według jednolitych standardów (m.in. treści zajęć i harmonogramów
pracy doradców) wypracowanych w projekcie przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb
szkół zidentyfikowanych w diagnozach potrzeb.
Wsparcie doradcze dla uczniów prowadzone jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów nim objętych.
Zadania realizowane w SPInKach to m.in.:
- prowadzenie poradnictwa dla uczniów w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji, - organizacja
spotkań z rodzicami na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Zajęcia warsztatowe oraz indywidualne są dostępne dla uczniów wszystkich klas danej szkoły.
Rezultaty:
Zapewnienie 33 0000 uczniom Województwa Małopolskiego pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w
planowaniu przyszłości edukacyjno - zawodowej, w tym 324 uczniom w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej i
180 uczniom w Gimnazjum nr 2 w Skawie.
V. RZĄDOWY PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”
Celem projektu:
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych
pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz
podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach
wykorzystania nowych technologii.
Wartość dofinansowania:
- 28 000,00 zł maksymalna kwota wsparcia finansowego,
- 7 000,00 zł wkład własny organu prowadzącego,
- 35 000,00 zł łączny całkowity koszt maksymalnego wsparcia finansowego.

Przedmiot dofinansowania:
- tablice interaktywne Avtek TT-BOARD, bez projektora ultrakrótkoogniskowego;
- interaktywne monitory dotykowe Avtek TouchScreen o przekątnej ekranu 65”.
Dodatkowo zrealizowano i rozliczono następujące dotacje celowe z budżetu państwa:
- dotację przeznaczoną na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie: 97 997,97 zł;
- dotacje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie: 108 809,25 zł.
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Gminne jednostki oświatowe

Placówka

Rodzaj

Przedszkole Gminne im. Świętej
Rodziny w Rokicinach
Podhalańskich

Przedszkole

Przedszkole Gminne w Rabie
Wyżnej

Zespół

Zespół Szkolno Przedszkolny w
Rokicinach
Podhalańskich

Liczba
oddziałów

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

8 466,11 zł
4

85

Przedszkole

5

103

Przedszkole Gminne w Sieniawie

Przedszkole

2

34

Przedszkole Gminne w Skawie

Przedszkole

5

116

Szkoła Podstawowa im.
Bronisława Czecha w Rokicinach
Podhalańskich

Szkoła
podstawowa

Szkoła Podstawowa im. Marii i
Lecha Kaczyńskich w Podsarniu

Zespół Szkolno Przedszkolny w
Rokicinach
Podhalańskich

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

8 478,21 zł
9 665,53 zł
8 115,59 zł
10 975,90 zł

10

179

Szkoła
podstawowa

8

78

Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Harkabuzie

Szkoła
podstawowa

9

97

Szkoła Podstawowa im. Mariusza
Zaruskiego w Bielance

Szkoła
podstawowa

8

81

Szkoła Podstawowa im. Świętej
Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej

Szkoła
podstawowa

21

463

Szkoła Podstawowa im.
Władysława Orkana w Sieniawie

Szkoła
podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Świętego Jana Bosko w Skawie ze
Szkołą Podstawową Filialną w
Skawie

Szkoła
podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Świętego Brata Alberta w Skawie

Szkoła
podstawowa

16 903,33 zł

13 513,33 zł

16 584,50 zł

11 828,09 zł

10 174,24 zł
10

171
14 744,52 zł
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ANALIZA FINANSOWANIA OŚWIATY NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA
Stosunek subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej w roku 2019 do wydatków w poszczególnych
jednostkach.
Podczas obliczeń uwzględniono następujące założenia:
Subwencję oświatową otrzymywaną przez Gminę Raba Wyżna podzielono na szkoły zgodnie z
obowiązującymi w danym roku: algorytmami oraz standardem finansowym A uwzględniając liczbę uczniów
wykazaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2018 r.
Z wydatków i dochodów poszczególnych jednostek wyłączono wydatki i dochody związane z realizacją
projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
Wysokość standardu A na ucznia na rok 2019 na jednego ucznia wyniosła: 5 568,5657 zł,
natomiast wysokość dotacji przedszkolnej na jedno dziecko w wieku poniżej 6 lat wyniosła: 1 403,00 zł.
Wysokość subwencji na specjalną organizację nauki i pracy jest uzależniona od niepełnosprawności dziecka
w danej szkole, przedszkolu.
Łączna kwota subwencji i dotacji oraz pozostałych dochodów w związku z realizacją zadań oświatowych
w roku 2019: 15 441 063,87 zł.
Łączna kwota wydatków w związku z realizacją zadań oświatowych w 2019 r. ogółem: 22 450 477,57 zł.
Różnica pomiędzy kwotą wpływów i wydatków wyniosła: 7 009 413,70 zł.
Na niekorzystną relację otrzymywanej subwencji oświatowej przez Gminę Raba Wyżna wpływa przede
wszystkim malejąca liczba uczniów w oddziałach oraz wzrost zatrudnienia w szkołach podstawowych w
wyniku reformy systemu edukacji.
Standard finansowy A ustalany na ucznia na każdy rok kalendarzowy jest niedoszacowany i nie uwzględnia
rosnących nakładów finansowych ponoszonych z budżetu gminy na realizację zadań szkolnych.
Coraz większa liczba uczniów wymaga wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej – z
roku na rok obserwuje się tendencję wzrostową w tym zakresie – jako czynnik kosztotowórczy przedkłada
się to na większą liczbę godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli (w bieżącym roku szkolnym
2018/2019 było realizowanych 9 zindywidualizowanych ścieżek nauczania oraz 6 uczniów korzysta z
nauczania indywidualnego).
Powyższe analizy zostały przedstawione dalej przy każdej z prezentowanych jednostek.
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Przedszkola w Gminie Raba Wyżna
Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej
Kwota dotacji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań przedszkolnych: 155 733,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na specjalną organizację nauki i metod pracy:17 396,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji i dotacji oraz pozostałych dochodów (np. opłat za czesne pow. 5 godzin pobytu dziecka
w przedszkolu, opłat administracyjnych) w roku 2019 ogółem: 190 580,30 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 873 255,87 zł.
Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 111.
Koszt jednostkowy na ucznia: 7 867,17 zł.
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. Liczba zatrudnionych nauczycieli: 12. W przedszkolu Gminnym w Rabie
Wyżnej realizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia
rewalidacyjne. Udzielana jest także pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
Przedszkole w 2019 realizowało następujące programy i projekty:
 "Bezpieczne Przedszkole" - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM DLA WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE - Organizator programu: Dictum KędzierzynKoźle ul. Sławięcicka 2/3 www.diktum.pl
 MAŁY ARTYSTA JUŻ W PRZEDSZKOLU - Autorski program Przedszkolnego koła plastycznego,
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PRZEDSIĘWZIĘCIE „SPRAWNE DŁONIE I PALUSZKI MAJĄ W PRZEDSZKOLU MALUSZKI”
- realizacja wybranych elementów przedsięwzięcia,
 Projekt edukacyjny „Mały badacz i odkrywca w przedszkolu” ,
 Przyjaciele przyrody" - innowacja pedagogiczna,
 Ogólnopolski program czytelniczy Fundacji „ABC XXI - Cala Polska czyta dzieciom” „Czytające
Przedszkola”.
 Innowacja pedagogiczna "Pokochać książkę" - realizacja wybranych elementów innowacji
 Ogólnopolski projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – realizacja sześciu modułów:
Czytające Przedszkolaki, Mały Miś uczy samodzielności, 100-lecie niepodległości. Pokaż radość
przedszkolaku, Kulinarne warsztaty z Małym Misiem, Kuferek kreatywności Małego Misia, Misiowe
aktywności sportowe. Uzyskanie Certyfikatu Wzorowej Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej
Literatury,
 Ogólnopolskim projekt „Jestem opiekunem zabawek” organizowany przez wydawnictwo Bookarnik –
uzyskanie III miejsca w konkursie na najciekawszą realizację tego programu,
 Ogólnopolski konkurs dla przedszkolaków „Urodziny Elmera” organizowany przez Wydawnictwo
Papilon,
 Ogólnopolski projekt „Tydzień Bajek Polskich” - „Pani Przedszkolanka”,
 Ogólnopolski projekt czytelniczy organizowany przez wydawnictwo Bliżej Przedszkola, uzyskanie
Czytelniczego Certyfikatu „Książka (dla) Przedszkolaka”,
 V Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków 2019 – uzyskanie Biegowego Certyfikatu Sprintem do
Maratonu.
W roku 2019 dwóch nauczycieli z Przedszkola Gminnego w Rabie Wyżnej otrzymało Nagrodę Wójta.
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Przedszkole Gminne w Sieniawie
Kwota dotacji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań przedszkolnych: 39 284,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota dotacji oraz pozostałych dochodów (np. opłat za czesne pow. 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
opłat administracyjnych) w roku 2019 ogółem: 45 104,00 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 328 628,17 zł.
Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 28.
Koszt jednostkowy na ucznia: 11 736,72 zł.
Przedszkole Gminne w Sieniawie jest przedszkolem dwuoddziałowym, w tym oddział 9 - cio godzinny,
mieści się w budynku OSP i funkcjonuje od 7.30 do 16.30.
Na rok szk. 2020/2021 przyjętych zostało 34 dzieci. Pracuje w nim 6 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli
w pełnym wymiarze i 4 niepełnozatrudnionych oraz 1 osoba obsługi.
W budynku są 3 sale do zabaw i zajęć z dziećmi, 1 toaleta i szatnia. Realizowane programy to: program
profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”, program logopedyczny „Mówię poprawnie” oraz projekt
edukacyjny „Polska moja ojczyzna” i regionalny „Tu jest moje miejsce”.
W ramach pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej rozwijamy kompetencje kluczowe, postawy
społeczne, patriotyczne i regionalne. Promujemy aktywność ruchową i artystyczną dzieci. Dbamy o dobrą
i efektywną współpracę z rodzicami oraz ze środowiskiem. Bierzemy udział w różnych Akcjach
charytatywnych np. „Góra Grosza”, „Żonkil”, „SOS dla Afryki”.
Realizujemy również program preorientacji zawodowej, w ramach której organizujemy spotkania
z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki do najbliższych zakładów pracy. Przedszkole wyposażone jest
w pomoce, zabawki i sprzęt, które pozwalają w pełni realizować podstawę programową wychowania
przedszkolnego i zaspakajają potrzeby dzieci i nauczycieli. Przedszkole posiada plac zabaw. Szkolenia
nauczycieli odbywają się zgodnie z potrzebami przedszkola i nauczycieli oraz możliwościami finansowymi.
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Przedszkole Gminne w Skawie
Kwota subwencji i dotacji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań przedszkolnych: 279 818,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na specjalną organizację nauki i metod pracy: 275 941,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji, dotacji oraz pozostałych dochodów (np. opłat za czesne pow. 5 godzin pobytu dziecka
w przedszkolu, opłat administracyjnych) w roku 2019 ogółem: 569 687,27 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 941 408,47 zł.
Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 116.
Koszt jednostkowy na ucznia: 8 115,59 zł.
Przedszkole Gminne w Skawie to przedszkole 5-cio oddziałowe: 3 oddziały mieszczą się w skrzydle A
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawie, natomiast 2 oddziały w filli w Skawie Górnej. Przedszkole
pracuje 10 godz. dziennie od 7.00 do 17. Dwa oddziały pracują 10 godz dziennie, jeden 7 godzin i dwa 5
godzin. Przedszkole dysponuje 125 miejscami , dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zatrudnia 11 nauczycieli
(7 dyplomowanych, 3 mianowanych , 1 kontraktowego) ,oraz 5 pracowników obsługi.
Nauczyciele :
- realizują programy: „Czyste powietrze wokół nas”, „Poczytaj Misiowi „ oraz innowację pedagogiczną :
„Kochamy gotować”,
- organizują uroczystości okolicznościowe
-organizują konkursy przedszkolne (,Jesień wokół nas, Świąteczne dekoracje, Mały Patriota)
i międzyprzedszkolne ( Przegląd taneczny)
- przygotowują dzieci do konkursów zewnętrznych ( Olimpiada Sportowa, Przegląd Kolęd i Pastorałek,
Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy Ludowych , Festiwal Piosenki Przedszkolnej i Religijnej) ,
- organizują spotkania z ciekawymi ludźmi ( pielęgniarka, strażak , osoby niewidzące, członek orkiestry
dętej, bibliotekarka, policjant itd.)
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- realizują wycieczki po terenie miejscowości ( szkoła, kuchnia, sklep, las, rzeka, ośrodek zdrowia,
cmentarz i pomnik poległych w I i II wojnie światowej, Pomnik Św. Jana Pawła II, szopka, apteka,
biblioteka).
-wycieczki autokarowe ( Teatrzyk Rabcio, Inwałd- miniatury)
W przedszkolu udziela się dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowane są zajęcia
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kształcenie specjalne.
Przedszkole współpracuje z rodzicami i wieloma instytucjami, bez których dobra organizacja pracy nie
byłaby możliwa.
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Przedszkole Gminne w Rokicinach Podhalańskich
Kwota subwencji i dotacji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań przedszkolnych: 196 153,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na specjalną organizację nauki i metod pracy: 56 988,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji i dotacji oraz pozostałych dochodów (np. opłat za czesne pow. 5 godzin pobytu dziecka w
przedszkolu, opłat administracyjnych) w roku 2019 ogółem: 262 200,87 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 717 280,73 zł.
Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 78.
Koszt jednostkowy na ucznia: 9 195,91 zł.
Przedszkole Gminne w Rokicinach Podhalańskich jest częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Informacje o jej działaniach zostały przedstawione w części dotyczącej szkół.
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Szkoły w Gminie Raba Wyżna
Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego w Bielance
Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań szkolnych: 713 146,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji i dotacji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań przedszkolnych: 67 479,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota
subwencji otrzymana w roku 2019 na specjalną organizację nauki i metod pracy: 29 994,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:
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Kwota subwencji, dotacji oraz pozostałych dochodów (np. opłat administracyjnych, duplikatów
dokumentów) w roku 2019 ogółem: 757 443,23 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 1 320 050,40 zł.
Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 89.
Koszt jednostkowy na ucznia: 14 832,03 zł.
Szkoła Podstawowa w Bielance jest wiejską 8 klasową szkołą z oddziałem przedszkolnym położoną na
terenie Gminy Raba Wyżna. W 2019 roku uczęszczało do niej 82 uczniów z Bielanki, Raby Wyżnej,
Sieniawy oraz Chabówki. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli w tym 2 na urlopie wychowawczym i jeden na
zastępstwie. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym. Osiemnastu nauczycieli jest dyplomowanych, pięciu mianowanych, jeden kontraktowy i
jeden stażysta.
Wyniki edukacyjne:
- 18% uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce – średnia ocen 5,45 i wyżej 7 uczniów,
- 35% uczniów szkoły zdobyło sukcesy w 8 konkursach zewnętrznych,
- 100% uczniów brało udział w 36 konkursach, turniejach i zawodach sportowych,
- Uczeń klasy VII otrzymał stypendium w wysokości 4800 zł w Ramach Regionalnego Programu
Stypendialnego – wsparcie dla ucznia szczególnie uzdolnionego z zakresu przedmiotów
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i matematyki.
Wyniki egzaminów ósmoklasisty:
- Język angielski 38% - stanin 3
- Język polski 67% - stanin 6
- Matematyka 31% - stanin 3
Szkoła realizowała 11 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. Odbyły się dwie wycieczki edukacyjne do Krakowa w ramach projektu, 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 na łączną kwotę 9083,77 zł. Nauczyciele oraz
uczniowie otrzymali certyfikaty.
3. Kształtowanie kompetencji kluczowych
1) Rozumienia i tworzenia informacji – warsztaty „Polska – moja Ojczyzna”, przedstawienie
„Brzechwa Dzieciom”, lekcja w pudełku „Akademia Pana Kleksa”, wspólne czytanie „Bijemy
rekord”, kampania czytelnicza „Gang Słodziaków”.
2) Wielojęzyczność – Spelling Champion (I i III miejsce), Świąteczny Escape Room, nauka słownictwa
z piosenek, Dzień Świętego Patryka (quizy, konkursy i irlandzki bufek), wymiana pocztówek z
uczniami z krajów europejskich, całoroczna praca w programie Quizlet, przegląd piosenki
angielskiej.
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3) Matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii – Muzeum Inżynierii
Miejskiej, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Wieliczka kopalnia soli, wycieczka do Zoo,
konkurs Wiedzy Technicznej w Nowym Targu, konkurs wiedzy o lasach, II miejsce w Turnieju
Szachowym o Puchar Prezesa Banku.
4) Cyfrowe – „Familiada” teleturniej przygotowany w formie prezentacji multimedialnej, nauka słówek
w
programie
Quizlet,
praca
z
kodami
QR,
Lyrics
training
–
nauka
j. angielskiego z piosenek, Eksperci programowania.
5) Osobiste, społeczne w zakresie umiejętności uczenia się – wieczór filmowe, karaoke, wycieczka do
Papugarni, Dzień Dziecka, spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów, nauka przez
doświadczenia, warsztaty w muzeum drukarstwa.
6) Obywatelskie - spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów, lekcja chemii dla najmłodszych,
spotkanie z osobą niepełnosprawną, obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, akademie
patriotyczne 11 listopada, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Innowacja pedagogiczna „Kurs
na słońce”.
7) Przedsiębiorczość – działalność SKO, „Ile waży Św. Mikołaj” – liczenie pieniędzy
z akcji charytatywnej, wycieczka do Włoch – pozyskanie środków.
8) Świadomość i ekspresja kulturalna – Andrzejki, Karnawał, Mikołajki, I miejsce
w międzygminnym Konkursie Szkopek Regionalnych, Targi Świąteczne w Krakowie, Poranek
Wielkanocny, Przegląd Pieśni Religijnej, Jasełka oraz wigilia szkolna, wycieczki: Włochy, Park
trampolin, Rewia na lodzie.
4. Owoce i warzywa w szkole- dzieci otrzymywały w każdym tygodniu zestaw owoców, warzyw, soków
lub jogurtów.
5. Mleko z klasą- wszyscy uczniowie otrzymywali przez cały rok kartoniki z mlekiem.
6. Międzynarodowy
program
eTwening
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
eTwenning.
7. Insta.ling- innowacyjny program do nauki słówek, w którym uczestniczyli uczniowie na języku
angielskim oraz niemieckim. Dzięki systematycznej pracy z programem uzyskali certyfikat.
8. Kompetencje na szóstkę – ogólnopolski projekt realizowany przez klasę VI 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.
9. Gminna Olimpiada Dzieci i Młodzieży z okazji 100 rocznicy urodzin Ojca Św. Jana Pawła II i 15
rocznicy ustanowienia Kardynała S. Dziwisza
10. Innowacja Pedagogiczna „Bądź sobą – szukaj własnej drogi”, „Kurs na słońce”
11. „Szczęśliwy i radosny czas bez używek”
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Uczniowie z sukcesami brali udział w wielu wydarzeniach i konkursach szkolnych jak
i pozaszkolnych.
Szkoła organizowała również akcje charytatywne:
1. Sprzedaż Kartek Świątecznych dla fundacji Sursum Corda na Święta Bożego Narodzenia
i Wielkanoc.
2. Udział w akcji „Szkoło pomóż i Ty!!” - sprzedaż cegiełek.
3. Udział w Aukcji "Ile waży Św. Mikołaj".
4. Organizacja Kiermaszu Świątecznego i kiermaszu ciast i przekąsek.
5. Walentynkowa Poczta Charytatywna.
6. Zbiórka plastikowych nakrętek i sprzedaż kartek świątecznych dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce-Zdroju.
7. Pieczenie pierników na rzecz chorego chłopca z Raby Wyżnej.
8. Zbiórka makulatury.
9. „Polak z sercem” (zbiórka żywności i środków chemicznych dla potrzebujących rodaków z Kresów
Wschodnich).
10. „Wymień puste na pełne" - zbiórka opakowań po klejach firmy Amos - wsparcie dla fundacji Pajacyk.
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie
Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań szkolnych: 835 688,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji i dotacji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań przedszkolnych: 41 780,80 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na specjalną organizację nauki i metod pracy: 8 398,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r

.:
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Kwota subwencji, dotacji oraz pozostałych dochodów (np. opłat administracyjnych, duplikatów
dokumentów) w roku 2019 ogółem: 887 817,82 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 1 276 300,88 zł.
Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 101.
Koszt jednostkowy na ucznia: 12 636,64 zł.
Szkoła jest niewielką, wiejską placówką oświatową z długą historią. W Szkole Podstawowej w Harkabuzie
w roku w 2019 zatrudnionych było 25 nauczycieli. Nauczyciele w podziale na awans
zawodowy: kontraktowi 7, mianowani 5, dyplomowani 13. Jeden nauczycieli przebywa na urlopie
macierzyńskim, jeden na urlopie wychowawczym i dwoje uzupełnia etat. W szkole uczyło się 78 uczniów w
8 oddziałach oraz 20 dzieci w oddziale przedszkolnym.
KULTYWOWANIE TRADYCJI
W roku 2019 tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka, który gromadzi kilkadziesiąt osób,
angażuje uczniów, rodziców i nauczycieli. Przy okazji tego święta organizujemy Rodzinny Konkurs Kolęd
i Pastorałek. Międzypokoleniowe występy pozwalają na prezentację mało znanych utworów, zapomnianych
instrumentów czy tradycyjnych strojów. Świąteczny czas jest też pretekstem do organizowania konkursów,
w czasie których uczniowie we współpracy z rodzicami tworzą dekoracje łączące tradycję i nowoczesność.
W roku 2019 był to konkurs na Tradycyjną Szopkę. Dzięki współpracy z Radą Rodziców uczniowie
mogą poznać świąteczne smaki (tłusty czwartek, wigilia szkolna, ). Wspólnie ze stowarzyszeniem
Czarna Orawa nasi uczniowie przygotowują corocznie Święto Orawskie – w roku 2019 było to „Syćko
o wełnie”.
PATRIOTYZM
Nasza placówka dba o wartości patriotyczne, zarówno w wymiarze lokalnym (udział klasy VII
w Rajdzie im. Szaroty oraz w Rajdzie Kurierów, dbanie o grób powstańca warszawskiego w ramach
programów Dzień Lokalnego Bohatera oraz Szkoła Pamięta), jak i ogólnym.
W roku 2019 jak zwykle uroczyście obchodziliśmy Święto Konstytucji Trzeciego Maja oraz 101. Rocznicę
odzyskania niepodległości. Dbamy o świadomość społeczną uczniów zachęcając starszych do udziału
w programie „Młodzi Głosują”
WYCIECZKI
Pragniemy w naszych uczniach rozpalać ciekawość świata i promować aktywne spędzanie czasu,
dlatego też staramy się organizować wiele ciekawych wycieczek. W roku 2019 nasi uczniowie brali udział
w dwudniowej wycieczce do Bochni, w wycieczce do Krakowa (park trampolin GoJump, Muzeum
Numizmatyczne, Klockoland, Ogród Zoologiczny), a dzięki działającemu w naszej szkole klubowi
wędrownemu starsi uczniowie wzięli również udział w Zlocie Turystycznym im. Trybowskich. Młodsi
uczniowie odwiedzili Bank Spółdzielczy i Straż Pożarną w Rabie Wyżnej, kl. V była na Żeleźnicy oraz na
Maciejowej, klasa III na pielgrzymce w Wadowicach i Inwałdzie, a klasa VIII w Częstochowie.
Organizujemy na terenie szkoły spotkania z ciekawymi ludźmi – w roku 2019 odwiedziła nas dietetyczka,
przedstawiciele Klubu Hokejowego Podhale oraz aktorzy teatru Chrząszcz w Trzcinie. Klasy ósme wzięły
udział w dwóch wyjazdach, które mogą być inspiracją w wyborze przyszłego zawodu (Kiermasz Szkół
Ponadgimnazjalnych w Jabłonce Festiwal Zawodów w Krakowie).
ROZWÓJ TALENTÓW
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 Wiosny, Dzień Książki, Dzień Zdrowia, Dzień Papieski, Dzień Nauczyciela, Dzień Języka Polskiego,
Dzień Matematyki, Poranek Wielkanocny, turnieje szachowe, kółko teatralne, 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:
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„Co słychać w Himalajach?” – spotkania dotyczące himalaizmu i alpinizmu,
,,Emocje w krainie bajek, czyli bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi i ich emocjami” – rozpoznawanie,
nazywanie i radzenie sobie z emocjami,
„Można piękniej! – poznajemy kaligraﬁę” – kształtowanie umiejętności kaligraficznego pisma,
„Maria Konopnicka – nasza patronka” - tworzenie albumu o patronce przy współpracy z innymi szkołami.
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA i WOLONTARIAT
Liczne akcje przeprowadzane w szkole pozwalają uczniom rozwijać empatię i wrażliwość, otwierają na
drugiego człowieka. W ramach tych akcji wzięliśmy udział w:
- sprzedaży Dobroczynnych Kartek Świątecznych
- akcji Góra Grosza
- akcji Wyślij Pączka do Afryki
- zbiórce datków na prezent mikołajkowy dla chorej dziewczynki
UDZIAŁ W PROGRAMACH:
Uczniowie klas młodszych biorą udział w programach:
„Owoce w szkole”, „Małopolska w zdrowej atmosferze”, „Szkoła na widelcu”, „Akademia Bezpiecznego
Puchatka”, „Szkolne przygody słodziaków”, „Nie pal przy mnie, proszę” „Dobrze cię widzieć” „Mała
książka, wielki człowiek”
- szkoła współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy poprzez udział w realizacja Ogólnopolskiego
Programu ,,Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz cykliczne przeprowadzanie wśród uczniów klasy I-III zajęć z
udzielania pierwszej pomocy,
PROFILAKTYKA
Szkoła realizuje program „Trzymaj Formę”:
- 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, zajęcia wychowania zdrowotnego, zajęcia profilaktyczne z dietetykiem, szkolny dzień
zdrowia)
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I INSTYTUCJAMI
Uczelniami wyższymi (UP w Krakowie, Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi, PPWZ w Nowym Targu);
-sprawowanie opieki dydaktycznej nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne w naszej szkole,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rabce:
- wspieranie uczniów mających problemy edukacyjne, uczestnictwo w spotkaniach z pracownikami poradni,
cykliczne szkolenia i warsztaty dla logopedów i pedagogów, wzajemna współpraca w pracy z uczniami
wymagającymi pomocy.
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy:
-otrzymywanie certyfikatów ukończenia szkolenia oraz hologramów WOŚP na Świadectwa szkolne,
pozyskiwanie pomocy dydaktycznych do nauki udzielania pierwszej pomocy ( podręczniki).
Szkołą Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej:
-praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych, udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych,
udział w spotkaniu integracyjnym „Ja też tu jestem”
Szkołą Podstawową im. I.J. Paderewskiego w Zagościńcu:
-udział w akcji charytatywnej „Kolorowe kredki”
Siecią szkół z całej Polski, których patronką jest Maria Konopnicka:
- w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej
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OSP w Harkabuzie i OSP w Rabie Wyżnej:
-udział strażaków w biciu rekordu w resuscytacji, organizowanie wycieczek (pokaz budynku straży pożarnej,
wyposażenia wozu strażackiego, prelekcja na temat zachowania podczas pożaru),
Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej;
- prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności, organizowanie warsztatów dla uczniów i zwiedzanie Banku
Spółdzielczego, udział w konkursach o tematyce oszczędnościowej, prezentacja prac w siedzibie banku,
przeprowadzanie Ogólnopolskiej Akcji ,,Bijemy rekord w resuscytacji.
Policją w Rabce;
-prowadzenie przez policjantów w szkole prelekcji dla uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, bezpieczeństwa w sieci i innych zagrożeń, pozyskanie kamizelek odblaskowych,
Stowarzyszeniem Czarna Orawa:
-współudział w organizowaniu imprez środowiskowych, przygotowywanie przedstawień na
Orawskie, udział uczniów w warsztatach i konkursach o tematyce regionalnej.

Święto

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Nowym Targu:
-prelekcje organizowane na terenie szkoły z udziałem przedstawicieli KRUS na temat bezpieczeństwa
dzieci podczas prac polowych, udział w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a
dziecko obserwuje”.
Centrum Kultury w Jabłonce:
-wyjazdy na spektakle teatralne, udział w konkursach recytatorskich, plastycznych.
Klubem Sportowym Szarotka z Rokicin Podhalańskich:
-udział uczniów klas I-III w corocznych zawodach sportowych ,,Szukamy Młodych Talentów”,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu:
- współpraca w zakresie opieki nad uczniami z rodziny zastępczej.
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej:
-zorganizowanie dla uczniów zajęć profilaktyczno-wychowawczych w ramach świetlicy, refundowanie
posiłków uczniom z rodzin wymagających wsparcia materialnego.
Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Szkoło Pomóż i Ty”:
-rozprowadzanie cegiełek- zakładek, pomoc finansowa chorym i potrzebującym.
Stowarzyszeniem Sursum Corda:
-kolportaż kartek świątecznych wielkanocnych i bożonarodzeniowych, wparcie finansowe podopiecznych
Stowarzyszenia.
Małopolskim Centrum Kultury:
-szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.
Wydawnictwami MAC, Nowa Era:
-szkolenia i warsztaty dla nauczycieli,
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.
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Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu
Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań szkolnych: 564 438,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji i dotacji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań przedszkolnych: 31 413,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na specjalną organizację nauki i metod pracy: 0,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji, dotacji oraz pozostałych dochodów (np. wynajmu hal sportowych, opłat
administracyjnych) w roku 2019 ogółem: 599 745,67 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 1 318 459,91 zł.
Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 73.
Koszt jednostkowy na ucznia: 18 061,09 zł.
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Szkoła Podstawowa 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 multimedialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzieci korzystają również
z sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska sportowego, biblioteki multimedialnej 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 współpracy z 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.
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.
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.
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 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.
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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.
Promujemy swoje sukcesy i osiągnięcia oraz opisujemy ważne wydarzenia na stronie internetowej, na
bieżąco dokumentujemy życie szkoły w kronikach szkolnych oraz albumach.
Liczba dzieci w placówkach edukacyjnych.
Szkoła Podstawowa – 58 uczniów
Oddział Przedszkolny – 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.
W OBCHODY WPISAŁY SIĘ :
• Dzień Flagi - uszycie i rozpowszechnienie wśród uczniów, rodziców 100 flag
w setną rocznicę odzyskania niepodległości.
• Gminne Dyktando „Dla Niepodległej”.
• Majówka Niepodległościowa – rajd szlakiem wzdłuż historycznej granicy
Austro – Węgier: Podsarnie- Harkabuz – Bukowina Osiedle – Żeleźnica.
• Opracowanie i wydanie publikacji o historii i ludziach naszego regionu.
• Gminny konkurs plastyczny - bohaterowie, miejsca i wydarzenia Niepodległej.
• Szkolny konkurs poezji patriotycznej pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”.
• Posadzenie dębu w centrum wsi, upamiętniającego tę doniosłą rocznicę.
• Wyjazd niepodległościowy do stolicy Polski, złożenie wiązanek pod pomnikiem Polaków II RP,
walczących o niepodległość.
• Międzyszkolny Turniej piłki ręcznej SZCZYPIORNIAK.
• Przygotowanie uroczystych obchodów z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Szkole
Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu z udziałem Prezydenta RP Andrzeja
Dudy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Projekt SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW – lekcje i wydarzenia nt. patriotyzmu prowadzone w
szkole i lokalnej społeczności (konkursy, wywiady, prelekcje, prezentacje multimedialne).
Konkurs pięknego czytania poezji patriotycznej.
Konkursy wiedzy pod hasłem KOCHAM CIĘ, POLSKO!
Dzień Patronów Szkoły.
Pocztówkowa mapa Polski – ogólnopolski projekt mający na celu poznanie własnego kraju
ojczystego, jego walorów poprzez korespondencję i wymianę pocztówkową z przedszkolami z całej
Polski.
Ogólnopolska Kampania BohaterON – włącz historię.
Wysłano listy i kartki z życzeniami do Powstańców Warszawskich.
Wprowadza innowację „Podróże z patronami” – współpraca ze szkołą – korespondencja, wymiana
SP w Raciążku koło Ciechocinka im. KEN
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.
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•
•
•
•
•
•

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.
Wprowadziła innowacje matematyczne pt. „Czy hafciarki znają się na 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”.

Uczniowie otrzymali wiele nagród i wyróżnień w konkursach lokalnych i ponadlokalnych.
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Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań szkolnych: 4 456 164,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji i dotacji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań przedszkolnych:233 230,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na specjalną organizację nauki i metod pracy: 160 166,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:
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Kwota subwencji, dotacji oraz pozostałych dochodów (np. wynajmu hal sportowych, opłat
administracyjnych) w roku 2019 ogółem: 4 876 224,59 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 5 382 407,30 zł.
Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 580.
Koszt jednostkowy na ucznia: 9 280,01 zł.
Szkoła siedzibę swą ma w dwóch budynkach Raba Wyżna 120 i Raba Wyżna 65, administruje boiskiem
sportowym „Olimpik” i kompleksem sportowym „Orlik”. Społeczność szkolną tworzyło do 08.2019 r.:
582 uczniów uczęszczających do 2 oddziałów przedszkolnych, 19 oddziałów klas I-VIII oraz 5 oddziałów
gimnazjalnych.
W szkole pracowało 65 nauczycieli oraz 14 pracowników obsługi.
Natomiast od września 2019 roku naszą szkołę tworzy: 463 uczniów (w 2 oddziałach przedszkolnych oraz
19 oddziałach klas I-VIII), 52 nauczycieli i 13 pracowników obsługi.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 - wg skali staninowej:
język polski - 6; matematyka - 5; język angielski - 5.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - wg skali staninowej:
język polski - 5; historia/WOS - 5; matematyka - 4; przedmioty przyrodnicze - 5; język angielski - 4; język
niemiecki - 9.
Placówka realizuje projekty i programy edukacyjne:
 „Matematyka, przyroda, informatyka-znam, umiem i rozumiem” – 318 310,00zł, „Ja w świecie =
przyroda + matematyka + informatyka” – 350 374,00zł - projekty realizowane i współfinansowane
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.
 „Umiem pływać” - projekt finansowany przez Gminę Raba Wyżna oraz rodziców - w projekcie
uczestniczyło 41 uczniów z klasy III.
 „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka” - programem objęci uczniowie oddziałów
przedszkolnych i klas I-V we współpracy z Agencją Rynku Rolnego.
 Ogólnopolski projekt czytelniczy- Czytam z klasą- projekt skierowany do 154 uczniów klas I-III.
W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne:
 Targi historyczne - Z HISTORIĄ NA TY - przygotowanie stanowisk targów historycznych przez
grupy rekonstrukcyjne pod opieką nauczycieli.
 Zawody, czyli kim możesz zostać- innowacja mająca na celu uświadomienie uczniom klas I-III jak
ważne jest planowanie swojej ścieżki edukacyjnej, a także pokazanie, jak wygląda praca ludzi w
różnych zawodach.
 Mały Miś w świecie wielkiej literatury - celem innowacji było rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy
między przedszkolem i środowiskiem rodzinnym dziecka.
 Świat w roślinach zamknięty -głównym założeniem innowacji było przygotowanie różnorodnych
kolekcji roślin na korytarzach szkolnych przy udziale uczniów.
 Szkoła nocą - kontynuacja – zorganizowanie nocy spędzonej w szkole wśród rówieśników połączonej z
udziałem w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej przy wykorzystaniu rekwizytów i
fantomów.
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Projekty i programy profilaktyczne:
 -„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
 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
 Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej - którego celem jest rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat
umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu,
empatii, wytrwałości i wiary w siebie
 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

Kampania społeczna prowadzonej „Bądź kumplem nie dokuczaj”, której celem jest
przeciwdziałanie przemocy i agresji rówieśniczej, a którą wspiera Rzecznik Praw Dziecka,
Ministerstwo Cyfryzacji oraz min. Centrum Edukacji Obywatelskiej
 „Dobrze cię widzieć”. realizacja kampanii społecznej, w ramach projektu „Bezpieczna droga”, jest
poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i
młodzieży.
 "Akademia bezpiecznego Puchatka", której celem jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które
rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne
zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na
drodze, w Internecie i w czasie zabawy.
 "Kręci mnie bezpieczeństwo” - kampania społeczna organizowana pod patronatem Mariusza
Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem akcji było zwrócenie
uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem.












Działalność wolontariacka na terenie szkoły:
udział w małopolskim projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującym uczniów do niesienia
pomocy potrzebującym,
Pola Nadziei – realizacja projektu organizowanego przez Fundację im. Adama Worwy,
-współpraca ze Szkołą dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju- integracja uczniów
pełnosprawnych z niepełnosprawnymi rówieśnikami,
zbiórka plastikowych zakrętek z przeznaczeniem na leczenie chorej mukowiscydozę Wiktorii,
zbiórka artykułów spożywczych, chemicznych i zabawek dla potrzebujących z terenu gminy,
piernikowa pomoc dla Gabrysi,
zakup prezentu mikołajkowego dla trzyletniego podopiecznego Fundacji Adama Worwy,
ciasto dla Artura- zbiórka funduszy na leczenie,
zbiórka artykułów dla schroniska dla zwierząt,
przygotowanie i wręczenie kartek bożonarodzeniowych pensjonariuszom ZOL-u.

Uczniowie otrzymali wiele nagród i wyróżnień w konkursach lokalnych i ponadlokalnych.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich
Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań szkolnych: 1 559 950 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na specjalną organizację nauki i metod pracy: 82 782,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji oraz pozostałych dochodów (np. wynajmu hal sportowych, opłat administracyjnych) w
roku 2019 ogółem: 1 652 269,96 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 1 967 023,59 zł.
Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 182.
Koszt jednostkowy na ucznia: 10 807,82 zł.
W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą: - Szkoła Podstawowa im. B. Czecha - Gminne
Przedszkole im. Św. Rodziny.
Zespół Szkolno-Przedszkolny mieści się w dwóch budynkach – w jednym siedzibę ma przedszkole
oraz klasy I i IIa (2 oddziały) szkoły podstawowej, w drugim budynku uczą się natomiast klasy od II
do VIII. Obydwa budynki są na bieżąco remontowane. Budynek, w którym znajduje się przedszkole
dostosowany jest do wszystkich przepisów przeciwpożarowych, jakie musi spełniać budynek
przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Zarówno w budynku szkoły i przedszkola na bieżąco prowadzone są drobne remonty i prace naprawcze,
wynikające z bieżących potrzeb, dające komfort oraz bezpieczeństwo pracy uczniom i nauczycielom. Szkoła
posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej, pracownie fizyczno-chemiczną posiadającą odpowiednie
wyposażenie, które na bieżąco jest uzupełniane , oraz multimedialną pracownię językową . Zespół SzkolnoPrzedszkolny posiada odpowiednią infrastrukturę przeznaczoną do zajęć sportowych, w tym boisko do piłki
siatkowej, koszykowej i ręcznej, oraz boisko wielofunkcyjne , a także siłownię na wolnym powietrzu, które
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sfinansowane zostały ze środków zewnętrznych i środków gminy. Przy szkole znajduje się również plac
zabaw, który jest corocznie modernizowany. W szkole działa świetlica, ciesząca się dużym
zainteresowaniem.
Wyposażenie zarówno szkoły jak i przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne wzbogacane jest każdego
roku. Obecnie we wszystkich klasach znajdują się tablice interaktywne lub monitory interaktywne oraz
laptopy. Szkoła posiada pracownię komputerową, bibliotekę oraz salę gimnastyczną. By zapewnić
bezpieczeństwo uczniów, szkoła korzystka z urządzenia zabezpieczającego sieć internetową. Szkoła od kilku
lat korzysta z dziennika elektronicznego oraz z programu e-biblioteka.
W naszym przedszkolu i szkole szczególną uwagę poświęcamy bezpieczeństwu, wpajaniu wartości,
promowaniu zdrowego, ekologicznego trybu życia, kształceniu postaw patriotycznych, zarówno na
płaszczyźnie państwowej jak i regionalnej, dbaniu o przywiązanie do tradycji , szerzeniu zamiłowania 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. Zespół organizuje również akcje:
"Stop uzależnieniom" - wizyta funkcjonariusza straży granicznej i pogadanka na temat dopalaczy
"Agresji i przemocy mówię NIE" – organizacja Tygodnia Życzliwości, "Zagrożenia w sieci - profilaktyka,
reagowanie" – organizacja akcji „ Luty miesiącem bezpiecznego Internetu”, oraz Tygodnia Bezpieczeństwa
w sieci Tydzień Zdrowia, Dni Regionalne, Dzień Talentów, Dzień Nauki, a także inne, szeroko zakrojone,
akcje charytatywne.
Uczniowie i przedszkolaki brali udział w pobijaniu rekordów „Przerwa na czytanie” (największa liczba
czytających uczniów w czasie przerwy) i „Do Hymnu”.:
Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania
i zdolności, oraz kształtujące kreatywność uczniów np.; koło młodych odkrywców, koło teatralne,
plastyczne, muzyczne, komputerowe, szachowe, matematyczne, sportowe, kreatywne i zajęcia
programowania.
Szkoła może poszczycić się również organizacją trzech dużych imprez: Memoriału Bronisława Czecha w
sportach zimowych, Przeglądu Pieśni Religijnej oraz Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, które rok rocznie,
gromadzą uczestników z terenu naszej gminy i gmin ościennych.
Szkoła i przedszkole współpracują z wieloma instytucjami i partnerami, którzy wspomagają rozwój
przedszkolaków i uczniów. Do najważniejszych należą: Ochotnicza Straż Pożarna, 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,
Straż Graniczna, Stowarzyszenie „Klub karate 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, Rada Sołecka, Radni Rady Gminy.
Do współpracy dołączyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rokicinach, które dzięki swojemu
zaangażowaniu rozpalają miłość i przywiązanie do tradycji i zwyczajów naszego regionu.
Zespół Szkolno-Przedszkolny jest instytucją wywierającą pozytywny wpływ na środowisko, np. poprzez;
realizację projektu „Nowa Era Komputera”, którego celem było rozwinięcie umiejętności komputerowych
rodziców, seniorów i innych osób związanych ze środowiskiem uczniowskim.
Do przedszkola uczęszcza 85 dzieci. Zajęcia odbywają się w 4 oddziałach: dwóch pięciogodzinnych, jednym
siedmiogodzinnym i jednym dziewięciogodzinnym. W szkole uczy się 182 uczniów, w 10 oddziałach.
Zespół Szkolno-Przedszkolny zatrudnia 39 nauczycieli, z których: 29 to nauczyciele dyplomowani, 6 –
nauczyciele mianowani i 4 to nauczyciele kontraktowi. W przedszkolu jest zatrudnionych 7 nauczycieli. W
szkole pracuje 32 nauczycieli, w tym 5 pracujących zarówno w szkole jak i przedszkolu (katecheta,
nauczyciel j. angielskiego, pedagog, logopeda).
W roku 2019 2 nauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, 2 nauczyciela
mianowanego i 1 nauczyciela dyplomowanego.
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty
W 2019 roku egzamin ósmoklasisty pisało 23 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach
Podhalańskich osiągając ze wszystkich przedmiotów wyniki wyższe niż średnia: gminy, powiatu,
województwa i kraju.
 Język polski – 68%, stanin 6
 Matematyka – 51%, stanin 7
 Język angielski - 60%, stanin 6
 Język niemiecki – 100%, stanin 9
W szkole corocznie realizujemy wiele programów i projektów we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
Programy wzbogacają nasza ofertę programową i umożliwiają wzbogacenie bazy szkoły i przedszkola.
W roku 2019 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. „Szkolny Klub Sportowy” – dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów.
3. Nauka pływania – dla uczniów klasy III
4. ,,Cybernauci, bądź bezpieczny w sieci’’- bezpłatne warsztaty dla uczniów, nauczycieli i
rodziców.
5. ,,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).
6. ,,Owoce w szkole – ’’uczniowie klas I-V otrzymują owoce i warzywa.
7. ,,Mleko w szkole – ’’uczniowie klas I-V otrzymują mleko, jogurty, serki i kefir.
8. ,,Szkoła Promująca Zdrowie’’- szereg działań promujących zdrowy tryb życia w tym: wizyta
dietetyczek i przeprowadzenie warsztatów o zdrowym żywieniu, organizacja Tygodnia Zdrowia
9. Program ,,Cała Polska czyta dzieciom’’, popularyzacja czytelnictwa, do programu włączeni
rodzice, dziadkowie i mieszkańcy Rokicin.
10. Program ,,Jak nie czytam, jak czytam’’.
11.n„Szkoła Odkrywców Talentów” – program pozwalający odkrywać talenty i pasje dzieci.
12. „Akademia Przyjaciół Pszczół” uczniowie mogli poznać życie pszczół.
13. „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”, a w przedszkolu „Czyste
powietrze wokół nas”, „Stop uzależnieniom”- to programy realizowane z udziałem Sanepidu.
14. „Kręci mnie bezpieczeństwo” – ogólnopolski program dotyczący bezpieczeństwa.
15. Odblaskowa szkoła
15. Ogólnopolski program „Uczymy dzieci kodowania”.
16. Międzynarodowy dzień praw dziecka.
17. Niepodległa do hymnu.
18. Bohater ON.
Innowacje i programy autorskie realizowane w szkole i w przedszkolu:
1.Szachy dla szkolniaka i przedszkolaka.
2.Wkręceni w czytanie i programowanie.
3.Zakodowane Przedszkole.
4.Spotkanie z regionem.
5.Między biologią, a chemią – doświadczenia w technice małej skali.
W przedszkolu realizowany jest program autorski: „Dziecko przyjacielem przyrody”.
Uczniowie zdobyli wiele nagród i medali oraz wyróżnień w konkursach lokalnych i gminnych.
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Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Sieniawie
Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań szkolnych: 1 296 156,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań przedszkolnych: 111 756,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na specjalną organizację nauki i metod pracy: 131 372,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji oraz pozostałych dochodów (np. wynajmu hal sportowych, opłat administracyjnych) w
roku 2019 ogółem: 1 542 343,95 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 1 689 575,46 zł.
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Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 175.
Koszt jednostkowy na ucznia: 9 654,72 zł.
Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.
Liczba dzieci w szkole w 2019 r.:
- odział przedszkolny : 11 dzieci,
- klasa 1 – 8 : 160 dzieci
Liczba nauczycieli : 22
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 - wg skali staninowej:
język angielski – 3, język polski – 6, matematyka – 3.
Realizowane dodatkowe programy w palcówce
 Owoce w szkole
 Mleko w szkole
 Projekt Umiem Pływać
 Projekt Eksperci Programowania
 W 2019 roku zakończyliśmy realizować projekt „Matematyka, przyroda, informatyka – znam, umiem i
rozumiem”
 Została przeprowadzona innowacja „Smacznie, zdrowo, kolorowo”
 Uczniowie wraz z nauczycielami stworzyli książkę kucharską.
 Została wdrożona innowacja „Jestem eko, jestem fit” w ramach której uczniowie zachęcani są w
praktyczny sposób do segregacji śmieci, uprawiania sportu, zdrowego odżywiania. Prowadzony jest
sklepik, który realizuje założenia innowacyjne.
 Uczniowie przystąpili do wspólnego odśpiewania hymnu na 11 listopada.
 Nasi uczniowie osiągają etap rejonowy w konkursach kuratoryjnych z j. angielskiego, niemieckiego,
religii, matematyki.
 W szkole działa Klub Młodzieżowego Wolontariatu w ramach którego uczniowie organizują akcje (np.
Wyślij Pączka do Afryki, Kup Pan Szczotkę, kiermasze świąteczne, loterie fantowe itp.) z
przeznaczenie na pomoc dzieciom w naszej miejscowości i na świecie
 Działa SKO
 Regularnie organizowane konkursy przedmiotowe.
Uczniowie z sukcesami brali udział w wielu wydarzeniach i konkursach szkolnych jak i
pozaszkolnych.
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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie
Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań szkolnych: 2 509 074,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na specjalną organizację nauki i metod pracy: 330 890,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji oraz pozostałych dochodów (np. wynajmu hal sportowych, opłat administracyjnych)
w roku 2019 ogółem: 2 885 279,91 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 3 521 659,79 zł.
Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 298.
Koszt jednostkowy na ucznia: 11 817,65 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawie to 14 oddziałów + 1 oddział świetlicowy. 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 Przyłączona do
OSE. 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. Szkoła posiada nowoczesną stację uzdatniania wody wraz z lampą UV.
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Liczba dzieci w placówkach edukacyjnych w 2019 r.: 252 uczniów.
Liczba nauczycieli: 36, liczba pracowników administracji i obsługi: 7.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 - wg skali staninowej:
język polski -6, matematyka -5, język angielski – 7, język niemiecki - 3.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - wg skali staninowej:
język polski -6, historia/WOS 6, matematyka -6, przedmioty przyrodnicze -6, język angielski -7, język
niemiecki -5.
Realizowane dodatkowe programy w palcówce:
a. Szklanka mleka,
b. Stała współpraca z UNICEF,
c. Lepsza szkoła,
d. Gminne „Już pływam” (dla uczniów klas III),
e. Owoce w szkole,
f.

Bieg po zdrowie,

g. Odblaskowa szkoła,
h. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – doradztwo zawodowe dla
uczniów.
i.

Eksperci programowania

W 2019 roku zakończono realizację 2 letniego projektu unijnego, zestawienie poniżej:
Podsumowanie projektów za okres od 01.10.2017 r. do 12.06.2019 r.
Zestawienie godzin projekt Gimnazjum + VII i VIII klasy SP
„Ja w świecie=przyroda + matematyka + informatyka”
Zajęcia z programowania, koło graficzne, koło przyrodnicze, koło fizyczno-chemiczno-astronomiczne, koło
przyrodniczo-astronomiczne, 2x koło matematyczne, koło szachowe:
88 uczniów – 780 godzin + 2 wycieczki dla wszystkich uczniów szkoły
Zestawienie godzin projekt I - VI SP
„Matematyka, przyroda, informatyka – znam, umiem i rozumiem”
Zajęcia z programowania, koło graficzne, koło przyrodnicze, 6x koło matematyczno-przyrodnicze, 2x koło
matematyczne, koło szachowe:
186 uczniów – 1650 godzin + 2 wycieczki dla wszystkich uczniów szkoły
Uczniowie z sukcesami brali udział w wielu wydarzeniach i konkursach szkolnych jak i pozaszkolnych.
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie
Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań szkolnych: 826 864 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji i dotacji otrzymana w roku 2019 na realizację zadań przedszkolnych: 68 026,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji otrzymana w roku 2019 na specjalną organizację nauki i metod pracy: 78 583,00 zł.
Podział wydatków poniesionych w 2019 r.:

Kwota subwencji, dotacji oraz pozostałych dochodów (np. wynajmu hal sportowych, opłat
administracyjnych) w roku 2019 ogółem: 976 522,63 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. ogółem: 1 368 503,92 zł.
Liczba uczniów i dzieci w edukacji przedszkolnej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ogółem: 107.
Koszt jednostkowy na ucznia: 12 789,76 zł.
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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. W roku 2019 dzięki
staraniom Wójta Gminy został wydzierżawiony plac przy szkole na którym powstał parking ogólnodostępny
dla rodziców i mieszkańców. Ponadto zostało przerobione ogrodzenie szkolne w związku z remontem drogi
powiatowej wzdłuż szkoły.
W roku szkolnym 2019/2020 w szkole uczy się 92 uczniów w kl. I-VIII oraz 16 dzieci w oddziale
przedszkolnym. Najliczniejsza klasa to 16 uczniów w klasie I, najmniej liczna jest klasa II – 5 uczniów.
W roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych jest 23 nauczycieli w tym w pełnym wymiarze godzin 11. Kadra
jest wykształcona wielokierunkowo i posiada następujące stopnie awansu zawodowego: 15 nauczycieli
dyplomowanych, 4 mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażysta w tym jeden nauczyciel uzupełnia etat z SP1
Skawa. Od 01.01.2020r. jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W tym roku
szkolnym jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego.
W 2018/2019 po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin dla uczniów klasy VIII. Mieliśmy 14
absolwentów: 2 w szkole zawodowej I stopnia, 6 w technikum i 3 w LO. Wynik szkoły to: egzamin z
j. polskiego - 6 stanin, matematyka - 5 stanin, j. angielski – 4 stanin. Było to czwarty wynik w gminie.
W placówce były realizowane programy:
Umiem pływać, szkoła przyjazna rodzinie, owoce w szkole, szklanka mleka, e-teatr, szkoła odkrywców
talentów, mały mistrz, szkoła promująca zdrowie – posiadamy wojewódzki certyfikat jako druga szkoła
podstawowa w gminie, projekt ogólnopolski – Tradycyjny sad.
W tym roku szkolny były realizowane innowacje pedagogiczne.
- Temat: Czytanie kluczem do sukcesu.
Adresaci: uczniowie klas I-III
Czas realizacji: wrzesień– maj
Cele innowacji: propagowanie czytelnictwa i kształtowanie postaw czytelniczych, wspomaganie nauki
czytania uczniów klasy I-III
- Temat: Najmłodszy też może być „czytelnikiem”!
Adresaci: dzieci oddziału przedszkolnego
Czas realizacji: Listopad – maj
Cele innowacji: uatrakcyjnienie sposobu nauczania i wychowania, wspomaganie wszechstronnego rozwoju
dziecka.
- Temat; „Poznając historię uczymy się kochać Niepodległą”
Adresaci: uczniowie klas 0 –VIII + rodzice
Czas realizacji: wrzesień– listopad 2018
Cele innowacji: kształtowanie postaw patriotycznych, nauka szacunku symboli narodowych, uatrakcyjnienie
sposobu nauczania historii, integracja społeczności szkolnej.
Uczniowie z sukcesami brali udział w wielu wydarzeniach i konkursach szkolnych jak i pozaszkolnych.
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V. Ład przestrzenny
W roku 2019 Rada Gminy Raba Wyżna podjęła uchwały o przystąpieniu do zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Bielanka, Bukowina-Osiedle, Harkabuz, Raba
Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa, Podsarnie i Skawa.


uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr VII/60/2019 z dnia 30.05.2019 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielanka w Gminie Raba Wyżna,



uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr VII/61/2019 z dnia 30.05.2019 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle w gminie Raba
Wyżna,



uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr VII/62/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w gminie Raba Wyżna,



uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr VII/63/2019 z dnia 30.05.2019 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie,
Sieniawa i Podsarnie w gminie Raba Wyżna,



uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr VII/64/2019 z dnia 30.05.2019 Rady Gminy Raba Wyżna w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w gminie Raba
Wyżna.

Obszary wyznaczone do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmowały 49
obszarów zlokalizowanych na obszarze gminy w tym w miejscowości:


Bielanka – 1 obszar



Bukowina-Osiedle 2 obszary,



Harkabuz – 2 obszary,



Raba Wyżna – 9 obszarów,



Rokiciny Podhalańskie – 6 obszarów,



Sieniawa – 9 obszarów



Podsarnie – 7 obszarów,



Skawa – 13 obszarów.

Łączna powierzchnia obszarów objętych zmianą miejscowych polanów zagospodarowania przestrzennego
wyniosła ok. 60 ha.
W roku 2019 do Wójta Gminy Raba Wyżna zostało złożonych 86 nowych wniosków o zmianę miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie poszczególnych miejscowości. Wnioski te obejmują
głównie prośbę o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z terenów rolnych na
tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacji indywidualnej oraz tereny usługowe
i produkcyjne.
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VI. Zasoby materialne gminy
Drogi i mosty
Drogi gminne Gmina Raba Wyżna – zestawienie zbiorcze na koniec 2019 r.
ogółem: 438km (pow. 1016 tys. m2) [100%]
twarde ulepszone: 112 km (pow. 331tys. m2) [26%]
twarde nieulepszone: 18 km (pow. 45 tys. m2) [4%]
gruntowe: 308 km (pow. 640 tys. m2) [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,
- nr 364274K „Skrzyżowanie koło GS - Chabówka” w Skawie,
Pozostałe drogi to drogi klasy nie wyższej niż dojazdowe (klasy D).

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Gmina w swoich zasobach posiada 22 lokale mieszkalne. 11 lokali znajduje się w budynkach
ośrodków zdrowia, natomiast 10 lokali znajduje się w budynkach szkół i jeden lokal stanowi budynek
niezależny. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 1258,25 m2.
W 2019 roku wszystkie lokale mieszkalne były zajęte.
Wszystkie lokale mieszkalne są o odpowiednim, dobrym standardzie. Każdy lokal wyposażony jest
w instalacje centralnego ogrzewania, instalację wodno-kanalizacyjną i z pełnym węzłem sanitarnym.
W 2019 roku w jednym lokalu w ośrodku zdrowia w Rabie Wyżnej przeprowadzono remont generalny
za kwotę ok. 70 tys. zł.
Czynsz za te lokale, wnoszony do Gminy przez najemców lokali mieszkalnych przez cały 2019 rok wynosił
7,00 zł/m2 netto. Oprócz czynszu najemcy lokali opłacają opłaty za media w wysokości zależnej od
powierzchni zajmowanego lokalu lub wg wskazań urządzeń pomiarowych.
ZGKiM w imieniu Gminy administruje także lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach
ośrodków zdrowia, szkół i przedszkoli na terenie Gminy. Łączna ilość lokali użytkowych wynosi dziewięć,
powierzchnia wszystkich lokali to ok. 500 m2. Średnia wysokość czynszu za lokale użytkowe wynosi 15,00
zł/m2 brutto. W ośrodkach zdrowia najemcy lokali świadczą usługi stomatologiczne, natomiast w szkołach
i przedszkolu usługi gastronomiczne na potrzeby szkół.
Pozostałą część lokali użytkowych znajdujących się w Ośrodkach Zdrowia w Rabie Wyżnej, w Skawie
i w Sieniawie zostały przekazane na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy
realizowane przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna.
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Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Raba Wyżna
I . Podstawa prawna
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz.65, 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 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 31.12.2019 rok
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III. Zestawienie powierzchni nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – stan na dzień 31.12.2019
rok
Podmiot

Ludowy Klub Sportowy
,,Orkan” w Rabie Wyżnej

Powierzchnia
użytkowania
wieczystego
1,9857 ha

Wysokość
opłaty Uwagi
rocznej w złotych
Nieodpłatne
użytkowanie
wieczyste

Boisko sportowe
( stadion )

IV. Wykaz umów użyczenia – stan na dzień 31.12.2019 rok został przedstawiony i przekazany do Rady
Gminy jako załącznik do Zarządzenia Nr 32/2020 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 30 marca 2020 r.
V. Wykaz dzierżawców Gminy Raba Wyżna – stan na dzień 31.12.2019 rok
Podmiot

Powierzchnia
dzierżawy

Wysokość czynszu

Osoba fizyczna

0,0962 ha

11,25 zł

Osoba prawna

0,0048 ha

72 zł + VAT
88,56 zł brutto miesięcznie

Osoba fizyczna

0,5633 ha

65,86 zł

Osoba fizyczna

0,6995 ha

81,79 zł

Osoba fizyczna

0,1702 ha

19,90 zł

Osoba fizyczna

0,3947 ha

46,15 zł

Osoba fizyczna

0,3000 ha

35,08 zł

Osoba fizyczna

0,2257 ha

26,39 zł

Osoba fizyczna

0,3388 ha

39,61 zł

Osoba fizyczna

0,0030 ha

45 zł brutto kwartalnie

Osoba fizyczna

2,6578 ha

310,75 zł

Osoba prawna

0,6195 ha

5086,02 zł
z VAT 6255,80 rocznie

Osoba prawna

0,0006 ha

584,60 zł
z VAT 719,06 zł rocznie

Osoba prawna

4 mkw

292,30 zł
z VAT 359,53 zł rocznie

Lokal 12 mkw

295,20 zł brutto kwartalnie

Osoba fizyczna
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98,65 mkw

986,50 zł
z VAT 1213,40 miesięcznie

2364/3 część

45 zł
z VAT 55,35 zł rocznie

Osoba fizyczna

0,3601 ha

42,10 zł

Osoba fizyczna

0,0030 ha

45 zł brutto kwartalnie

Osoba fizyczna

0,0030 ha

45 zł
z VAT 55,35 zł miesięcznie

Osoba prawna

0,0146 ha

350 zł brutto miesięcznie

Osoba fizyczna

0,0520 ha

6,08 zł brutto rocznie

Osoba prawna

0,0001 ha

60 zł brutto miesięcznie

Osoba prawna

0,0025 ha

584,60 zł
719,06 brutto rocznie

Osoba prawna

0,4761 ha

4761 zł
5856,03 zł z VAT rocznie

Osoba fizyczna

0,3228 ha

37,74 zł

Osoba fizyczna

0,0115 ha

116,92 zł
143,81 zł z VAT rocznie

Osoba prawna

0,0001 ha

58,46 zł
71,91 zł z VAT rocznie

Osoba prawna

0,0001 ha

58,46 zł
71,91 zł z VAT rocznie

Osoba prawna

0,2500 ha

2380 zł
2927,40 zł z VAT

Osoba fizyczna

1,2000 ha

140,30zł

Osoba prawna

0,0001 ha

60 zł brutto miesięcznie

Osoba fizyczna
Osoba prawna

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 odpłatnie teren rzeki, część działki 197 o pow. 0,0033ha, na okres 20
lat, pod budowę mostu, na Smalcówkę, od RZGW.
- Gmina Raba Wyżna wydzierżawiła odpłatnie 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 umieszczenie kanalizacji,
- Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren od PKP o pow.10mb pod umieszczenie kanalizacji,
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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
– 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 od 01.01.2019 roku do
31.12.2019 roku.
- 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 lub 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 indywidualnych
czynników podmiotowo-przedmiotowych,
- dokonywanie podziałów oraz innych regulacji geodezyjnych granic działek będących własnością Gminy
Raba Wyżna ( np. wznowienia granic, rozgraniczenia, połączenia działek, dokumentacja zmiany granic wsi
itp.).
Nabycie (ha) Kwota
Suma

0,4631 ha

178636,65
zł

Zbycie (ha)

Kwota
0

Przeznaczenie
0 Cele publiczne

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej (GOPS)
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 GOPS
Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone zadania. Komórki
organizacyjne Ośrodka zostały tworzone z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych, w celu
skutecznego i racjonalnego funkcjonowania Ośrodka. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje
działalnością i reprezentuje na zewnątrz. 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 powierzonych mu zadań. Wszyscy
pracownicy Ośrodka zobowiązani są do współpracy i współdziałania w celu sprawnej realizacji zadań
Ośrodka.
W czasie nieobecności kierownika pracą Ośrodka kieruje jego zastępca lub wyznaczony przez Kierownika
pracownik – powołany odrębnym zarządzeniem. 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.
Przy GOPS działa Punkt Wsparcia i i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
W ramach punktu udzielane jest poradnictwo specjalistyczne: 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, 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.
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.
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Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raba Wyżna na
lata 2019-2023
- przyjęty uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna Nr IV/35/2019 z dnia 28.02.2019 r.
W ramach GSRPS Raby Wyżnej były realizowane poniższe zadania.
W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 2 projekty. Jeden finansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, drugi finansowany z Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w ramach projektów uzyskał następujące dotacje:
1. W ramach Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.
Kwota przyznanej dotacji zgodnie z zawartą umową wyniosła 22778,60 zł, wartość projektu z wkładem
własnym wyniosła: 41725,00 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 : 53691,00 zł,
wartość projektu z wkładem własnym wyniosła: 68044.99 zł.
Pozostałe działania w procesie realizowanych zadań wynikających z programów przyjętych Uchwałami
Rady Gminy w roku 2019:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
- przyjęty uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna Nr IV/33/2019 z dnia 28.02.2019 r.
Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
2019 r. zostało przedstawione na XV sesji Rady Gminy Raba Wyżna 27 luty 2020 r.
Został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. uchwała Rady gminy Raba Wyżna Nr XIII/105/2019 z 19.12.2019 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
- przyjęty uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna Nr IV/34/2019 z dnia 28.02.2019 r w sprawie
Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r. zostało
przedstawione na XV sesji Rady Gminy Raba Wyżna 27 luty 2020 r.
Został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. - uchwała Rady Gminy Raba
Wyżna Nr XIII/106/2019 z 19.12.2019 r.

Gmninny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023
- przyjęty uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna Nr IV/36/2019 z dnia 28.02.2019 r.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019. zostało zatwierdzone uchwałą
Rady Gminy Raba Wyżna Nr XVI/131/2020 z dnia 30.04.2020 r.
W 2019 roku został przyjęty uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna Nr IX/78/2019 z dnia 29.08.2019 r.
regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Raba Wyżna oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
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Świadczenia wypłacane w 2019 r. w ramach pomocy społecznej:
- zasiłek stały przyznano: 47 osobom,
- zasiłek okresowy przyznano: 44 osobom,
- posiłek przyznano: 145 osobom,
- schronienie udzielono: 1 osobie,
- usługi opiekuńcze przyznano: 20 osobom,
- zasiłek celowy przyznano: 345 osobom,
- pogrzeb sprawiono: 0
- pomoc w wyniku zdarzenia losowego przyznano: 6 osobom (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GOPS)
Liczba osób ddługotrwale korzystających z pomocy- źródło GOPS – 254 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 2019r. Ośrodek opłacał pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 13 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 54. (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GOPS)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje jednym mieszkaniem chronionym, w którym aktualnie
przebywa pełnoletni uczeń.
W 2019 Ośrodek ponosił koszty umieszczenia 1 osoby bezdomnej w noclegowni (źródło: opracowanie
własne na podstawie danych GOPS)
Stopa bezrobocia w gminie Raba Wyżna wyniosła 2,3 % (źródło PUP w Nowym Targu).
Dział Świadczeń Rodzinnych :
w 2019r. średniomiesięcznie wypłacano 2458 świadczeń wychowawczych i rodzinnych
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VIII. 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,
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,
2. 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,
3. 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,
g) Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej.
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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
3) Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i
wychowania.
3. 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.
4. 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

3 osoby

Lekarze AOS/ ginek, pulmonol

2 osoby

Pielęgniarki POZ

2 osoby

Pielęgniarki AOS

2 osoby

Rejestratorki

2 osoby

Razem Ośrodek Raba Wyżna

14 osób
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Ośrodek Zdrowia w Skawie
Lekarze

Ilość osób

Lekarze POZ

3 osoby

Lekarze POZ/Pediatria

1 osoba

Pielęgniarki POZ

4 osoby

Rejestratorka

1 osoba

Razem Ośrodek Skawa

9 osób

Ośrodek Zdrowia w Sieniawie
Lekarze

Ilość osób

Lekarze POZ

1 osoba

Pielęgniarki POZ

2 osoby

Razem Ośrodek Sieniawa

3 osoby

Administracja
Dyrektor
Księgowość

1 osoba
2 osób

Kadry

1 osoba

Informatyk

1 osoba

Razem

5 osób

III. DEKLARACJE
Ilość złożonych deklaracji utrzymuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego.
Świadczenia lekarza POZ - 11220 osób w tym: 6828 Raba W., 2928 Skawa ,1464 Sieniawa
Świadczenia pielęgniarki POZ - 4713 osób w tym 3127 Skawa, 1586 Sieniawa
Świadczenia pielęgniarki szkolnej - 520 osób w tym 395 Skawa, 125 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 nie obrazowej.
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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 –
31.12.2020

3

Niepubliczny Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej MEDICUSLABOR s.c. Nowy
Targ

Badania laboratoryjne i diagnostyka
mikrobiologiczna

04.01.2016 –
BEZTERMINOWO

4

Specjalistyczna Praktyka Lekarska- Jacek
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,
mikrobiologiczne - w tym diagnostyka
prątka gruźlicy, laboratoryjne

05.01.2016 –
BEZTERMINOWO

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

Porady POZ 2018 r.
Raba Wyżna

Skawa

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
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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

Porady POZ 2019 r.
Raba Wyżna

Skawa

Ilość porad POZ

Gab.

Dom

Gab.

Dom

Gab.

Dom

Styczeń

2259

34

1053

19

613

12

Luty

1965

22

1025

14

534

7

Marzec

1976

25

949

19

605

8

Kwiecień

1951

21

909

14

562

11

Maj

1714

17

848

11

517

8

Czerwiec

1820

10

803

8

517

8

Lipiec

2074

17

940

12

647

6

Sierpień

1763

10

808

10

281

6

Wrzesień

2050

14

821

11

490

8

Październik

2083

14

954

19

720

14

Listopad

1827

14

857

9

439

4

Grudzień

1853

20

852

12

493

3

Razem

23248

260

11365

186

6430

103

Sieniawa

2) W 2019 roku podjęto szereg działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia;
1. Badanie słuchu - ok. 75 osób
2. Mammografia 3x w roku łącznie – ok. 180 kobiet
3. Badanie cytologiczne – 336 kobiet
4. Badanie przesiewowe dzieci i młodzieży; wiek 2lata – 52 dzieci , 4 lata - 46 dzieci , 6lat - 178 dzieci, 10
lat – 75 dzieci, 13 lat – 98 dzieci, 16 lat- 80 dzieci, 18-19 lat – 45 dzieci
3) Najczęściej występujące jednostki chorobowe wśród pacjentów:
1. nadciśnienie tętnicze - 743 przypadków
2. cukrzyca - 268 przypadki
3. niewydolność serca – 195 przypadków
4. schorzenia tarczycy - 129 przypadki
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5. otyłość – 55 przypadki
6. choroby reumatyczne – 54 przypadki
7. choroby naczyń mózgowych – 36 przypadków
8. nowotwory – 17 przypadków
9. gruźlica - 22 przypadki
10. choroby układu krążenia - 1037 przypadki
11. Choroby układu nerwowego – 37
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 SPG ZOZ:
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.
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.
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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.
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.
9. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w odniesieniu do wszystkich jednostek chorobowych objętych
obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych gminie Raba Wyżna kształtuje się na poziomie ok 80% (
Raba Wyżna -79,4 % , Skawa79,4 % , Sieniawa 82,2 %
VII. SYTUACJA FINANSOWA
1. Wynik finansowy z działalności za lata 2016 - 2019
Lp.

Rok

Wynik finansowy zysk/strata

1

2016

Zysk 108. 894,80 zł

2

2017

Strata - 79. 284,03 zł

3

2018

Zysk 105 .089,87 zł

4

2019

Zysk 136.941,88 zł
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2. Przychody na prowadzenie działalności statutowej planowane są na podstawie umów zawartych z
Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
Planowane przychody na rok 2020
Lp.

Przychody

1

POZ

2

AOS(pulmonologia, ginekologia

3

Wpłaty na cele statutowe

4

Odsetki bankowe

5

Razem

Kwota [zł]
3.0740.150,00 NFZ
220.000,00 NFZ
5.000,00 własne
850,00 własne
3.300. 00,00

3. Koszty na podstawie wykonania za 2019 r.
Kwota [zł]

Lp.

Koszty

1

Wynagrodzenie pracowników

2

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3

Ryczałty na dojazdy do chorych wlasnym samochodem

4

Usługi medyczne obce /labor. diagnostyka/

794.463,00

5

Pozostałe usługi obce

109.459,00

6

Zakup leków , materiałów diagnostycznych, sprz. Jednor.

7

Umowy zlecenia

220.580,00

8

Usługi bankowe

587,00

9

Zużycie energii, media

30.554,00

10

Amortyzacja

13.621,00

11

Ubezpieczenia majątkowe , podatek od nieruch

12

Pozostałe koszty

13

Razem

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2019 ROK

1.580.690,00
312.420,00
9.581,00

29.792,00

4.070,00
55.688,00
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VIII. REMONTY i wyposażenie wykonane w 2019 r.
Lp

Remonty i wyposażenie

Miejscowość

Koszt (zł)

1

EKG, Pulsoksymetr

Raba Wyżna

4.750,-

2

System kolejkowy

Raba Wyżna

1.700,-

3

USG

Raba Wyżna

72.000,-

4

System alarmowy + system kolejkowy

Skawa

5.200,-

5

Klimatyzator

Skawa

5.000,-

Razem
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IX. Środowisko
Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy. Roczną analizę stanu gospodarki
odpadami komunalnymi, opracowuje się w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych
gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta sporządzana jest między innymi na
podstawie danych z rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości. Termin złożenia sprawozdań za rok 2019 został przesunięty na dzień 30 czerwca 2020r. ( art.
2 ust 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw)
w związku z tym Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi opracowana zostanie w lipcu
2020 r.
Ilość i rodzaj odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy oraz ilość zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy Raba Wyżna w 2019 – dotyczy
tylko odpadów z nieruchomości zamieszkałych.
Kod odebranych
odpadów
komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

4)

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1351,090

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

16 01 03

Zużyte opony

15 01 07

Opakowania ze szkła

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne
niż wymienione w 20 01 27

0,700

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,110

161,160
7,790
193,210
51,960
126,340

Ilości i rodzaje odpadów zebranych w PSZOK Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 256b
Kod odebranych
odpadów
komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,060

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,860

16 01 03

Zużyte opony

4,160

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe
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17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w:
17 06 01 i 17 06 03

1,370

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne
niż wymienione w 20 01 27

0,920

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

5,020

14,740

Koszty poniesione w 2019 r. w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych:
Koszty łącznie : 1 533 102,57
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1 342 197,31zł.
2. Koszty administracyjne: 190 905,26 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
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi do końca 2018 roku objętych zostało, według złożonych
deklaracji 11 018 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.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Raba Wyżna, stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane
w sposób selektywny - w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te nie są w sposób selektywny
zbierane i odbierane - w wysokości 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raba Wyżna.
Podstawowe obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikają z art. 5 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.:
Mieszkaniec ma obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, chyba że
nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w
przepisach odrębnych.
W przypadku, gdy dana miejscowość nie jest skanalizowana lub gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie, lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązkiem każdego mieszkańca jest gromadzenie
nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Częstotliwość opróżniania, przez mieszkańców, zbiorników bezodpływowych określa Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna przyjęty Uchwałą Nr XXI/176/2016 Rady
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Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016 roku. Ustala on następujące zasady w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych:
Opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
zamówienie musi być zrealizowane niezwłocznie.
Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z
częstotliwością wynikającą z ich eksploatacji, zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź
wylewania na powierzchnię terenu.
Obowiązki Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

-

Realizacja systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków na terenach o skoncentrowanej
zabudowie.
Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w
celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i w celu opracowania planu sieci kanalizacyjnej.
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.
Uchwalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości.

Wykaz kontroli w zakresie usuwania nieczystości ciekłych z terenu gminy w latach 2017-2019
Wykaz kontroli w zakresie usuwania nieczystości ciekłych w 2017 roku
Znak: GRO.6324.3.2017 z 22.02.2017 – 1 posesja
Znak: GRO.6324.5.2017 z 16.03.2017 – 35 posesji
Znak: GRO.6324.18.2017 z 18.07.2017 – 1 posesja
Znak: GRO.6324.21.2017 z 15.09.2017 – 2 posesje
Znak: GRO.6324.27.2017 z 05.10.2017 – 4 posesje
Znak: GRO.6324.28.2017 z 05.10.2017 – 2 posesja
Wykaz kontroli w zakresie usuwania nieczystości ciekłych w 2018 roku
Znak: GRO.6324.2.2018 z 04.01.2018 – 5 posesji
Znak: GRO.6324.11.2018 z 24.04.2018 – 1 posesja
Znak: GRO.6324.17.2018 z 12.06.2018 – 7 posesji
Znak: GRO.6324.19.2018 z 05.07.2018 – 1 posesja
Znak: GRO.6324.32.2018 z 04.01.2018 – 5 posesji
Wykaz kontroli w zakresie usuwania nieczystości ciekłych w 2019 roku
Znak: GRO.6324.20.2019 z 20.05.2019 – 15 posesji
Znak: GRO.6324.23.2019 z 04.07.2019 – 1 posesja
Znak: GRO.6324.26.2019 z 02.08.2019 – 5 posesji
Znak: GRO.6324.27.2019 z 23.09.2019 – 5 posesji
Znak: GRO.6324.29.2019 z 15.10.2019 – 6 posesji
Znak: GRO.6324.30.2019 z 25.11.2019 – 17 posesji
Znak: GRO.6324.31.2019 z 20.12.2019 – 2 posesje
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Obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych obejmują m. in.:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- sporządzanie kwartalnych sprawozdań i przekazywanie ich wójtowi gminy, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta.
Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych przedsiębiorca musi:
- spełniać wymagania zawarte w Uchwale NR XXXV/259/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29
sierpnia 2013 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
- posiadać umowę z prowadzącym stację zlewną na odbiór nieczystości ciekłych,
- przedstawić aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych,
- przedstawić aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
- wnieść opłatę skarbowa za udzielenie zezwolenia – 107 zł (za zmianę zezwolenia – 53,50 zł )
Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Raba Wyżna na przestrzeni
ostatnich 10 lat.
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Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Raba Wyżna w 2020 roku.
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka Zdrój

2.

Usługi Asenizacyjne Stanisław Czyszczoń 34-720 Chabówka 140

3.

Górna Raba Spółka z o. o. ul. Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna

4.

F. H. U. GAZ-SERWIS 4x4 Bartłomiej Stolarz ul. Konopnicka 24, 34-240 Jordanów

5.

"Mati-Pom" Andrzej Przała ul. Garncarska 52, 34-700 Rabka - Zdrój

6.

Zakłady Wodociągów i Kanalizacji ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka

7.

Adam Kamiński 34-713 Skawa 103

8.

WC SERWIS Śląsk Sp. z o.o. 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 10
* opróżnianie i transport nieczystości ciekłych z kabin sanitarnych z terenu Gminy Raba Wyżna

Ilość odebranych nieczystości ciekłych w roku 2019 przez poszczególne podmioty
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Procentowy udział poszczególnych podmiotów w odbiorze nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Raba Wyżna

Problemy związane z opróżnianiem nieczystości ze zbiorników bezodpływowych:
- Stosunkowo wysokie koszty eksploatacji, wyższe w porównaniu z innymi rozwiązaniami kanalizacji
indywidualnej.
- Konieczność kontrolowania poziomu napełnienia szamba, by odpowiednio wcześniej zamówić
odbiór ścieków. Częstotliwość opróżniania zależy przede wszystkim od ilości wody zużywanej
przez domowników każdego dnia oraz od pojemności zbiornika bezodpływowego.
- Wybór firmy zajmującej się wywozem nieczystości. Czynnikami decydującymi są:
- Cena wykonania usługi
- Wielkość pojazdu asenizacyjnego, którym dany podmiot dysponuje.
- Termin wykonania usługi.

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 2019 roku Gmina Raba Wyżna realizowała projekt pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest z terenu gminy Raba Wyżna” w ramach osi priorytetowej 5 Ochrona Środowiska, poddziałania: 5.2.2.
Gospodarka odpadami – SPR dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” os.
Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków, wywiozła i unieszkodliwiła 222,77 ton wyrobów zawierających azbest z
73 nieruchomości leżących na terenie gminy Raba Wyżna. Całkowity koszt działania w 2019 roku wyniósł
65 561,22 zł. Dofinansowanie wynosiło 51 599,11 zł, Gmina Raba Wyżna poniosła koszt w kwocie 13
962,11 zł. Działanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Raba Wyżna w 2019 r., został przyjęty Uchwałą nr V/48/2019 Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 28 marca 2019 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.
Dane z realizacji programu w 2019 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 9 psów;
- w ciągu roku zostało doprowadzonych do schroniska 11 psów
- ilość psów przebywających w schronisku z terenu gminy Raba Wyżna na koniec 2019 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: 25 702,58 zł brutto. 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 2019 roku wg umowy i zawartego
w niej cennika wyniosły:
-dzienny pobyt 1 psa w schronisku: 5,40 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT ( 6,64 zł);
-koszt zabrania psa i transportu do schroniska: 80,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT ( 98,40
zł);
-koszt zamrożenia, przechowywania w chłodni i utylizacji martwego zwierzęcia (1 szt.): 55 zł netto +
obowiązująca stawka podatku VAT ( 67,65 zł);
Ponadto psy przebywające w schronisku w 2019 roku poddane zostały zabiegom weterynaryjnym,
których łączny koszt wynosił 3 205 zł brutto. Kwota ta obejmowała: leczenie psa, szczepienie psów
p/wściekliźnie, kastrację, sterylizację oraz uśpienie psów.
Koszt za całodobową opiekę weterynaryjną wyniósł 12 040,00 zł brutto.
Koszt całego programu za 2019 r. wyniósł 40 947, 58 zł brutto
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 2019 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.
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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 2019 r., do adopcji został przekazany 8 psów. Ponadto do adopcji bezpośrednio za pomocą
tut. Organu przekazano: 6 psów, 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 Opieki nad Zabytkami dla Gminy Raba Wyżna na lata 2019 – 2022,
Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna nr IV/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.,
zakłada ukierunkowanie polityki Samorządu, przede wszystkim na inicjowanie, wspieranie oraz
koordynowanie prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego jak również upowszechnianie i
promowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zadaniem programu jest także organizacja działań
edukacyjnych i wychowawczych wobec miejscowej społeczności.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Raba Wyżna na lata 2019 – 2022 zawiera wykaz obiektów
znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Raba Wyżna. W ramach opracowania
Gminnej Ewidencji Zabytków została przeprowadzona inwentaryzacja terenowa, której celem było
rozpoznanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego. Gminna ewidencja zabytków ma charakter
zbioru otwartego, co oznacza że mieszkańcy mogą wystąpić o wykreślenie zabytku lub wpisanie zabytku do
gminnej ewidencji zabytków.
Gminna Ewidencja Zabytków składa się z kart adresowych dla każdego obiektu. Karty zawierają zdjęcie
(mapę – w przypadku cmentarzy i obiektów kolejowych) oraz informacje dotyczące obiektu.
Gminna Ewidencja Zabytków obejmuje 281 obiektów, wśród których wyróżnia się zabytki sakralne,
drewniane dzwonnice, liczne przydrożne kapliczki oraz domy i zabudowania gospodarcze w stylu
tradycyjnej architektury podhalańskiej (w tym spichlerze, piwnice, szopy, drewutnie i kuźnie) oraz 40
obiektów kolejowych (tj.: wiadukty, mosty blachownicowe, płytowe, kamienne, przepusty żelbetowe,
dworce PKP).
Link do programu: https://bip.rabawyzna.pl/res/serwisy/pliki/20587618?version=1.0

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyżna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024
Program ma charakter kierunkowy, wyznaczone i opisane w nim zadania są wytyczną dla realizowania
polityki środowiskowej na terenie gminy.
Zakres czasowy został podzielony na okres operacyjny (lata 2017-2020), zdefiniowany poprzez cele
krótkoterminowe i konieczne do podjęcia konkretne działania oraz okres perspektywiczny (lata 20212024), czynności związane z przygotowaniem Raportu z Wykonania Programu Ochrony Środowiska
podjęte zostały w 2019 roku, sam Raport opracowany zostanie w 2020 r i obejmował będzie cały okres
operacyjny.
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- Modernizacja dróg i placów gminnych w poszczególnych sołectwach.
- Kompleksowa budowa sieci kanalizacji w miejscowości Raba i Rokiciny Podhalańskie, w ramach działania
został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinasowanie budowy głównego
kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Wyżna.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skawie wraz z modernizacją oczyszczalni - w 2019 r. ogłoszono przetarg
zaprojektuj i wybuduj, przetarg został unieważniony z braku ofert.
- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - w roku 2019 udzielono dotacji na budowę
11 przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 27 500 zł.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m.in.: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- jest to działanie ciągłe. W 2019 łączne koszty działania wynoszą 1 533 102,57 zł
w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1 342 197,31zł a koszty administracyjne 190
905,26 zł,
- Odbiór i bezpieczne składowanie odpadów zawierających azbest - W ramach realizowanego projektu pn.:
„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna” wywieziono i
unieszkodliwiono 222,77 ton wyrobów zawierających azbest z 73 nieruchomości
leżących na terenie gminy Raba Wyżna. Całkowity koszt działania w 2019 roku wyniósł 65 561,22 zł
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 dla Gminy Raba Wyżna 2016-2020 został przyjęty do wdrażania Uchwałą
Rady Gminy. Działania związane z jego wykonaniem zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ocena realizacji Planu polega przede wszystkim na systematycznej obserwacji postępów we wdrażaniu.
Raport weryfikacyjny za lata 2016-2018 został wykonany w kwietniu 2019r. Zgodnie z harmonogramem
monitoringu dla Gminy Raba Wyżna na 2020 rok zaplanowano aktualizację dokumentu aby zapewnić
ciągłość prośrodowiskowej polityki Gminy.
Działania, w ramach realizacji programu, podejmowane w 2019 były zgodne z wykazem do
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Planem Operacyjnym Realizacji
Przedsięwzięć na rok 2019 i obejmowały:
- Obniżenie emisji dwutlenku węgla poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym w ramach działania Gmina Raba Wyżna zakończyła Projekt
pn.: „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych
biomasą, paliwem gazowym”. Projekt realizowany w latach 2017 – 2019 dotyczył poddziałania 4.4.2,
czyli wymiany starych kotłów na paliwa stałe, na ekologiczne opalane paliwem gazowym, biomasą.
W 2019 wymieniono 16 kotłów na paliwo gazowe.
- Obniżenie emisji dwutlenku węgla poprzez wymianę kotłów opalanych paliwem stałym - w ramach
działania Gmina Raba Wyżna zakończyła Projekt
pn.: „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych
biomasą, paliwem gazowym”. Projekt realizowany w latach 2017 – 2019 dotyczył poddziałania 4.4.2,
czyli wymiany starych kotłów na paliwa stałe, na ekologiczne opalane paliwem gazowym, biomasą.
W 2019 wymieniono 3 kotły na biomasę.
W/w Projekt został zrealizowany 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,
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” –
polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
proekologiczne dofinansowany ze środków europejskich.
Projekt realizowany w latach 2017 – 2019 dotyczył poddziałania 4.4.2, czyli wymiany starych kotłów
na paliwa stałe, na ekologiczne opalane paliwem gazowym, biomasą.
Całkowita wartość projektu: 785 932,86 zł, w tym dofinansowanie: 759 387,58 zł.
W ramach Projektu zostało wymienionych 57 kotłów w tym: 12 kotły na biomasę, 45 kotły na paliwo
gazowe.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gmin Raba Wyżna
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, która posiada pozwolenie wodno-prawne na
odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika- rzeki Skawa wydane dnia 19.08.2019 r. i obowiązuje
do dnia 31.07.2029 r. Z oczyszczalni korzysta 8 instytucji oraz 6 gospodarstw. W roku 2019 odprowadzono
ok. 2000 m3 ścieków na oczyszczalnię.
Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 01 sierpnia
2019r. (Dz.U.poz.1437) 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 560
- w 2019 roku wystawiono 2471 faktur
- wystawiono 30 wezwań do zapłaty należności przeterminowanych
- wydano 8 warunków dotyczących przyłącza do wodociągu
- podpisano 18 umów dotyczących przyłącza do wodociągu
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- wymieniono 50 wodomierzy
- odczyty wodomierzy dokonuje się co dwa miesiące
- 2019 r. nie wykryto nielegalnych punktów poboru wody
- usunięto 12 awarii na wodociągu
- odbiór techniczny nowych przyłączy dokonują pracownicy ZGKiM
Wodociąg ,,Stachorówka”
- korzysta ok. 70 gospodarstw domowych
- w 2019 roku wystawiono 297 faktur
- nie wystawiono wezwań do zapłaty
- wydano 8 warunków dotyczących przyłącza do wodociągu
- podpisano 6 umów dotyczących przyłącza do wodociągu
- nie wymieniono żadnego wodomierza
- odczyty wodomierzy dokonuje się co dwa miesiące
- w 2019 r. nie wykryto nielegalnych punktów poboru wody
- nie odnotowano awarii na wodociągu
- odbiór techniczny nowych przyłączy dokonują pracownicy ZGKiM
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X. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Działania w obszarach strategii- priorytety:
- OFERTA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
- ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
W związku z uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna Nr XLIX/396/2018 z dnia 16 października 2018 r.
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
2019 rok, wydano zarządzenie nr 13/2019 z dnia 31 stycznia 2019 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 2019 roku.
Zadania obejmowały dwie grupy:
GRUPA I. Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizowanie rodzinnych festynów sportoworekreacyjnych 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 70 000 zł
z podziałem na wykonanie poszczególnych zadań:
- rodzinne festyny sportowo- rekreacyjne w wysokości 4 000 zł.
- prowadzenie sekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych
66 000 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 - 2 000 ,00 zł.
2. Parafia Rzymsko Katolicka p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Skawie - przyznana kwota dotacji
wynosiła - 2 000 ,00zł.
- Prowadzenie sekcji szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych 6
ofert:
1. Ludowy Klub Sportowy Janosik z Sieniawy-przyznana kwota dotacji wynosiła - 7 500 ,00zł.
2. Ludowy Klub Sportowy Orkan z Raby Wyżnej - przyznana kwota dotacji wynosiła - 28 000 ,00zł.
3. Klub Sportowy Szarotka z Rokicin Podhalańskich - przyznana kwota dotacji wynosiła - 17 500 ,00zł.
4. Klub Sportowy Skawianin ze Skawy-przyznana kwota dotacji wynosił - 8 500 ,00zł.
5. Towarzystwo Cyklistów Orzeł Rabka-Zdrój - przyznana kwota dotacji wynosiła - 2 000 ,00zł.
6. Parafia Rzymsko Katolicka p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Skawie - przyznana kwota dotacji
wynosiła - 2 500 ,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 profilaktycznowychowawczych na terenie wsi Skawa) - przyznana kwota dotacji wyniosła – 9 250 zł.
2 . Stowarzyszenie Oświatowe Echo w Rabie Wyżnej
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- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony kultury, tradycji
i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom ( zajęcia w Sieniawie)- przyznana kwota
dotacji wyniosła – 4 500 zł.
3. 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
– 2 000 zł.
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Skawie
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury,
tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom - przyznana kwota dotacji wyniosła2 500 zł.
5. Stowarzyszenie „ Zakątek Sieniawski „ w Sieniawie
- 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 – 9 980 zł .
6. 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 –
5 010 zł.
7. 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 – 2 600 zł.
8. Polski związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe 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.
9. 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
– 1 750 zł.
10. Stowarzyszenie „Aktywni Rabianie”
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury,
tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom - przyznana kwota dotacji wyniosła
– 2 400 zł.
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Rokicinach Podhalańskich
- Ratownictwo i Ochrona Ludności ( III Bieg po Zdrowie i Bezpieczeństwo)- przyznana kwota dotacji
wyniosła – 3 100 zł.
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Skawie
- Ratownictwo i Ochrona Ludności ( Jak Wojtek Został Strażakiem )- przyznana kwota dotacji wyniosła –
2 500 zł.
13. 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.
14. 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 wyniosła15 410 zł.
Z zaplanowanych środków na realizację w/w zadań w kwocie 140 000 przekazano do realizacji 130 020 zł
z uwagi na fakt iż Stowarzyszenie „Zakątek Sieniawski” zrezygnowało z wykonania zadania po
rozpatrzeniu konkursu i przyznaniu środków w wysokości 9 980 zł, których nie przekazano.
Pozostałe organizacje zrealizowały zadania w całości zgodnie z zawartymi umowami .
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XI. Uchwały Rady Gminy
W 2019 roku przesłano i poddano kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową 27 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 2019 r. (http://eurzad.rabawyzna.pl -> rejestr uchwał ):
Data
wydania

Tytuł/Załączniki

Numer

2019-12-19

XIII/118/2019 Rozpatrzenie wniosku Mieszkanki Gminy Raba Wyżna z dnia 24.09.2019 r.

2019-12-19

XIII/117/2019 Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych Komisji Rady Gminy

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok oraz zatwierdzenie planów pracy
na 2020 rok
2019-12-19

XIII/116/2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raba Wyżna na lata 2020-2028

2019-12-19

XIII/115/2019 Uchwalenie budżetu Gminy Raba Wyżna na 2020 rok

2019-12-19

XIII/114/2019 Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

2019-12-19

XIII/113/2019 Zmiany w budżecie Gminy Raba Wyżna na 2019 rok.

2019-12-19

XIII/112/2019

2019-12-19

XIII/111/2019 sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla

Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raba Wyżna, w roku szkolnym
2019/2020.
Zmiana Uchwały nr XLI/338/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 marca 2018 r. w
podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Raba Wyżna

2019-12-19

Wyrażenie zgody na przyjęcie zarządu nad drogą powiatową nr 1678K Raba Wyżna –
Podwilk w zakresie pełnienia funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących
XIII/110/2019
utwardzenia placu postojowego od km 5 + 092 do km 5 + 194 zlokalizowanego w
miejscowości Harkabuz

2019-12-19

XIII/109/2019

Określenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
Gminy Raba Wyżna

2019-12-19

XIII/108/2019

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

2019-12-19

XIII/107/2019

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

2019-12-19

XIII/106/2019 Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

2019-12-19

XIII/105/2019

2019-11-28

XII/104/2019

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok.
Rozpatrzenie wniosku Pani M.Ż. z dnia 29.08.2019 r. w sprawie obniżenia opłaty za
wywóz odpadów komunalnych do 30 zł rocznie
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Data
wydania

Tytuł/Załączniki

Numer

2019-11-28

XII/103/2019 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna

2019-11-28

XII/102/2019 Zmiany w budżecie Gminy Raba Wyżna na 2019 rok

2019-11-28

XII/101/2019 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy

Zmiana Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 listopada 2016
Raba Wyżna
Zmiana Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 stycznia 2003 r. w
2019-11-28

XII/100/2019 sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno –

Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna i nadania jej Statutu
Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
2019-11-28

XII/99/2019 podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i

o wolontariacie na 2020 rok
2019-11-28

XII/98/2019 Ustalenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

2019-11-28

XII/97/2019 Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Rozpatrzenie skargi z dnia 22.07.2019 r. na działanie organu wykonawczego tj. Wójta
Gminy Raba Wyżna

2019-10-29

XI/96/2019

2019-10-29

XI/95/2019 Wybór ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

2019-10-29

XI/94/2019 Zmiany w budżecie Gminy Raba Wyżna na 2019 rok

2019-10-29

XI/93/2019

Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Raba
Wyżna
Rozpatrzenia skargi z dnia 21.06.2019 r na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy

2019-09-26

X/92/2019 Raba Wyżna t.j. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w

Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie.
Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na
ławnika.

2019-09-26

X/91/2019

2019-09-26

X/90/2019 Zmiany w budżecie Gminy Raba Wyżna na 2019 rok

2019-09-26

X/89/2019 użyteczności publicznej zrealizowanych w ramach zadania pn.:„Przebudowa centrum

Uchwalenie regulaminu korzystania z gminnych obiektów małej architektury i urządzeń
wsi w Bielance”.
2019-09-26

X/88/2019

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

2019-09-26

X/87/2019

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

2019-09-26

X/86/2019

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

2019-09-26

X/85/2019 Wyżna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Raba
dzierżawy
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Data
wydania

Tytuł/Załączniki

Numer

2019-08-29

IX/84/2019 Powołanie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników

2019-08-29

IX/83/2019

2019-08-29

IX/82/2019 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna

2019-08-29

IX/81/2019 Zmiany w budżecie na 2019 rok

2019-08-29

IX/80/2019

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

2019-08-29

IX/79/2019

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

2019-08-29

IX/78/2019 członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących
statutów sołectw w Gminie Raba Wyżna

Uchwalenie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania
Gminie Raba Wyżna oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Zmiana Uchwały nr XLI/364/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2009
2019-08-29

IX/77/2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna

2019-08-29

Ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
IX/76/2019
przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Raba

2019-06-27

VIII/75/2019 Wyżna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy
Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Raba
2019-06-27

VIII/74/2019 Wyżna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy
2019-06-27

VIII/73/2019 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna

2019-06-27

VIII/72/2019 Zmiany w budżecie na 2019 rok

2019-06-27

VIII/71/2019 Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

2019-06-27

Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
VIII/70/2019 mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Raba Wyżna oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2019-06-27

VIII/69/2019

Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.

2019-06-27

VIII/68/2019

Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

2019-06-27

VIII/67/2019 Absolutorium dla Wójta Gminy Raba Wyżna z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
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Data
wydania

Numer

2019-06-27

VIII/66/2019

2019-06-27

VIII/65/2019 Wotum zaufania dla Wójta Gminy Raba Wyżna

Tytuł/Załączniki
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Raba Wyżna za 2018 rok.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Skawa w gminie Raba Wyżna.

2019-05-30

VII/64/2019

2019-05-30

VII/63/2019 przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
gminie Raba Wyżna
2019-05-30

VII/62/2019

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Harkabuz w gminie Raba Wyżna

2019-05-30

VII/61/2019

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle w gminie Raba Wyżna

2019-05-30

VII/60/2019

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Bielanka w gminie Raba Wyżna

2019-05-30

VII/59/2019

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

2019-05-30

VII/58/2019

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

2019-05-30

VII/57/2019

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

2019-05-30

VII/56/2019

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna za 2018 rok

2019-05-30

VII/55/2019 Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawie

2019-05-30

VII/54/2019 Zmiany w budżecie na 2019 rok.

2019-05-30

Zmiana uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016
roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
VII/53/2019 zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-04-26

VI/52/2019 Rozpatrzenie skargi z dnia 05.02.2019 r na działalność Wójta Gminy Raba Wyżna

2019-04-26

VI/51/2019 Zmiany w budżecie na 2019 rok.

2019-04-26

VI/50/2019

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się przez Gminę Raba Wyżna służebności gruntowej
ustanowionej na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych

2019-04-26

VI/49/2019

Powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Raba Wyżna i ustalenie jej składu
osobowego oraz zakresu działania

2019-03-28

V/48/2019

Uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2019 roku”
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Data
wydania

Tytuł/Załączniki

Numer

2019-03-28

V/47/2019 Udzielenie pomocy finansowej samorządowi Województwa Małopolskiego

2019-03-28

V/46/2019 Zmiany w budżecie na 2019 rok

2019-03-28

Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi
V/45/2019
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba
Wyżna

2019-03-28

V/44/2019

Ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy
Raba Wyżna

2019-02-28

IV/43/2019 Rozpatrzenie skargi z dnia 14.11.2018 r na działalność Wójta Gminy Raba Wyżna

2019-02-28

IV/42/2019

Przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Raba Wyżna na lata 20192022.

2019-02-28

IV/41/2019

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna

2019-02-28

IV/40/2019 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

2019-02-28

IV/39/2019 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

2019-02-28

IV/38/2019 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna

2019-02-28

IV/37/2019 Zmiana w budżecie na 2019 rok

2019-02-28

IV/36/2019

Zatwierdzenie i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023

2019-02-28

IV/35/2019

Przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raba
Wyżna na lata 2019-2023

2019-02-28

IV/34/2019 Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

2019-02-28

IV/33/2019

2019-01-31

III/32/2019 Rozpatrzenie skargi z dnia 28.09.2018 r. na działalność Wójta Gminy Raba Wyżna

2019-01-31

III/31/2019 Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych Komisji Rady Gminy

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok oraz zatwierdzenia planów pracy
na 2019 rok.
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Honorowej Gminy
Raba Wyżna.

2019-01-31

III/30/2019

2019-01-31

III/29/2019 własność Gminy Raba Wyżna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego
zawarcia tej umowy.,
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Data
wydania

Tytuł/Załączniki

Numer

Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego
2019-01-31

III/28/2019 własność Gminy Raba Wyżna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia tej umowy.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego
2019-01-31

III/27/2019 własność Gminy Raba Wyżna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia tej umowy.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego
2019-01-31

III/26/2019 własność Gminy Raba Wyżna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia tej umowy.
2019-01-31

III/25/2019

Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego
własność Gminy Raba Wyżna

2019-01-31

III/24/2019

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

2019-01-31

III/23/2019 Zmiany w budżecie na 2019 r
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XII. 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
W gminie 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 przy o/ międzygminnym Związku OSP RP w Rabie Wyżnej i Spytkowicach który
nadzoruje i koordynuje współpracę pomiędzy jednostkami OSP a samorządem gminnym. Każda jednostka
ma strukturę organizacyjną, posiada Zarząd który odpowiedzialny jest za funkcjonowanie jednostki OSP,
siedzibę (remizę), oraz pojazdy ratowniczo - gaśnicze.
W strukturach OSP powołane są Jednostki Operacyjno-Techniczne będące odpowiednikami
jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Celem Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP (zwanej JOT) jest
realizowanie zadań związanych z ratowaniem życia mienia oraz likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia
i mienia podczas działań ratowniczo gaśniczych. Do JOT powoływani są druhowie którzy musza spełniać
określone warunki - wymagania: wiek 18-65 lat, aktualne badania lekarskie, ukończone przeszkolenie
pożarnicze odpowiednie do zajmowanej funkcji.
Poza podstawowymi priorytetami jaką jest działalność ratowniczo gaśnicza OSP realizują zadania
wynikające z potrzeb sołeckich, jak również zlecone przez samorząd gminny. Strażacy z naszych jednostek
uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, kościelnych, sportowych itp. w swoich sołectwach, gminie,
powiecie, województwie.
Jednostki OSP na terenie Gminy Raba Wyżna zrzeszają wg danych za rok 2019 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 3 samochody
wyposażone są w urządzenia hydrauliczne do ratownictwa drogowego. Samochody te są na wyposażeniu
jednostek OSP Raba Wyżna, 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 2019 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Targu dysponowało jednostki ratownicze PSP i OSP do 2000 zdarzeń, w tym jednostki z terenu
gminy Raba Wyżna interweniowały 115 razy.
Były to wyjazdy do 58 razy Miejscowe Zagrożenia (MZ), 53razy Pożary (P), 4 razy alarm fałszywy (AF).
Rozkładając to na poszczególne jednostki :
Bielanka – 4; MZ – 1, P – 1, AF – 2.
Bukowina Os. – 2; MZ – 1, P – 0, AF – 0.
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Harkabuz – 4; MZ – 3, P – 1, AF – 0.
Podsarnie – 1; MZ – 0, P – 1,
Raba Wżyna – 56; MZ – 33, P – 22, AF – 1
Rokiciny Pdh.; – 6; MZ – 1, P – 5, AF – 0.
Sieniawa – 18; MZ – 8, P – 10, AF – 0.
Skawa – 24; MZ – 10, P – 13, AF – 1.
W działaniach w 2019r wzięło udział ok.690 druhów.
W roku 2019 nie przeprowadzone żadnych szkoleń podstawowych ani specjalistycznych z uwagi na
ograniczenia budżetowe. 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 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 roku 2019 jednostki OSP z gminy Raba Wyżna korzystały z dofinansowań z programu 5000+ który
skierowany był na pozyskanie mundurów galowych sprzętu szkoleniowego wyposażenia remiz itp.
natomiast z programu tego nie można było pozyskać sprzętu ratowniczego i gaśniczego. Wszystkie jednostki
skorzystały z tego programu pozyskując mundury galowe, sprzęt szkoleniowy wg swoich potrzeb. Ponadto
OSP Bielanka i OSP Harkabuz pozyskało środki od komendanta PSP na wymianę bram garażowych co
zrealizowali.
W ramach budżetu na utrzymanie bojowe jednostek OSP realizowane są zadania związane z:
- zakupy najpotrzebniejszego sprzętu ratowniczo gaśniczego i ochrony osobistej(sprzęt ochrony osobistej –
ubrania bojowe, hełmy rękawice, maseczki ochronne, a także węże strażackie, środki medyczne)
realizowane jest to w ramach budżetu z wydzielonego 5000 dla każdej jednostki.
- zakupy materiałów pędnych do pojazdów, części eksploatacyjne pojazdów i urządzeń będących na
wyposażeniu remiz (są to systemy łączności i alarmowania)
- usługi niematerialne – przeglądy, naprawy, badania techniczne sprzętu, badania lekarskie strażaków,
kierowców, opłaty telefoniczne, wynagrodzenie dla strażaków konserwatorów sprzęty OSP, wynagrodzenie
z tytułu ekwiwalentu.
- Ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia strażaków biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczo
gaśniczych.
- utrzymanie remiz – koszty energii (prąd, gaz, węgiel)
Realizowane działania OSP
- Udział w działaniach ratowniczo gaśniczych
- Udział w zawodach sportowo pożarniczych
- Udział w manewrach – ćwiczeniach bojowych
- Organizacja uroczystości Dnia Strażaka przez zarządy OSP
- Udział w uroczystościach Państwowych organizowanych przez samorząd
- Udział w uroczystościach kościelnych
Z powodu ograniczeń budżetowych w 2019 roku nie realizowano żadnych szkoleń.
W roku 2019 jednostki
- OSP Bielanka rozpoczęła starania o wymianę samochodu gaśniczego na nowszy.
- OSP Raba Wyżna rozpoczęła starania o pozyskanie sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.
- Zarząd o/miedzy gminy rozpoczął starania o pozyskanie ubrań ochrony osobistej dla jednostek OSP
zrzeszonych przy zarządzie.
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Na te trzy zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków funduszu sprawiedliwości
oraz wkład samorządu.
Ponadto jednostki OSP Podsarnie i OSP Bukowina Os. OSP Harkabuz zasygnalizowali potrzebę wymiany
samochodów ratowniczo gaśniczych ze względu na stan techniczny obecnie posiadanych pojazdów.
OSP Raba Wyżna zgłosiła zapotrzebowanie na środki z budżetu gminy na remont samochodu pożarniczego
GBA STAR 244
OSP Bukowina Os. zasygnalizowało potrzebę pozyskania aparatów ochrony dróg oddechowych
OSP Sieniawa zgłosiła zapotrzebowanie w kwocie 25000 zł budżetu gminy na wymianę bramy garażowej
w boksie pojazdu pożarniczego.
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.
W ramach umowy grantowej numer 00828-6935-UM0620047/18 realizowano zadanie pt. „Wzmocnienie
kapitału społecznego mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy”.
Operacja obejmowała siedem zadań:
1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - "IDYMY
KU TOBIE ORAWO" - organizacja warsztatów edukacji kulturowej". Zadanie zrealizowała „Rodzina
Kolpinga z Lipnicy Małej” Dotacja została wypłacona grantobiorcy 13.12.2019 r. kwota wypłaconej dotacji
- 18740,00 zł
2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych Organizacja wydarzenia historycznego pn. "Przez zieloną granicę...czyli Rajd Kurierów". Zadanie
zrealizowało „Stowarzyszenie Historii Spytkowic”. Dotacja została wypłacona grantobiorcy 19.07.2019 r.
kwota wypłaconej dotacji 9750,00 zł
3. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - Muzyka
łączy pokolenia - organizacja warsztatów muzycznych bazujących na lokalnym dziedzictwie kulturowym
obszaru LGD Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Zadanie realizowała OSP Skawa. Dotacja wypłacona
grantobiorcy 13.12.2019 r., kwota wypłacona 10000 zł.
4. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych Przeprowadzenie warsztatów muzyczno – wokalnych. Dotacja wypłacona 17.06.2019. kwota dotacji 6400 zł.
5. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - Realizacja
warsztatów wokalno-aktorskich "Rozśpiewana Dolina Raby" . Dotacja została wypłacona beneficjentowi
13.06.2019 r. kwota wypłaconej dotacji 6160,00 zł
6. Wzmocnienie, kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych Przeprowadzenie warsztatów regionalnych dla dzieci pod hasłem "Cy bocycie orawskie zwyki" . Zadanie
zalizało Stowarzyszenie Historii Spytkowic. Dotacja została wypłacona beneficjentowi 19.07.2019 r. kwota
wypłaconej dotacji 9996,38 zł .
7. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - Warsztaty
w Chyżnem - poznajemy nasze zasoby kulturowe. Zadanie zrealizowała Parafia w Chyżnem. Dotacja została
wypłacona beneficjentowi 19.08.2019 r. kwota wypłaconej dotacji 9200,00 zł.
W ramach umowy grantowej numer 00869-6935-UM060087/18 realizowano zadanie pt. „Promowanie
aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia oraz obszaru Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej
Orawy”.
Operacja obejmowała sześć zadań:
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1. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - "Organizacja wydarzenia
rekreacyjno-sportowego o tematyce historycznej Bieg i Sztafeta Patriotyczna". Zadanie realizowane było
przez Stowarzyszenie Historii Spytkowic. Dotacja została wypłacona beneficjentowi 14.06.2019 r. kwota
wypłaconej dotacji 11996,56 zł.
2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Orawski Dzień Sportu.
Zadanie realizowało Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. Dotacja została wypłacona beneficjentowi 20.02.2020
r. kwota wypłaconej dotacji 10946,00 zł
3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - W zdrowy ciele zdrowy
duch- promocja zdrowia przez sport. Zadanie zrealizował Klub Sportowy Szarotka. Dotacja została
wypłacona beneficjentowi 26.09.2019 r. kwota wypłaconej dotacji 35 688,38 zł.
4. Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lokalnych - Organizacja Orawskiego Dnia Rodzinnego.
Zadanie zrealizowało „Stowarzyszenie Gdzie dwóch albo Trzech”. Dotacja została wypłacona
beneficjentowi 3.09.2019 r. kwota przyszłej dotacji 11950,00 zł.
5. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Organizacja turnieju piłki
nożnej dla dzieci. Zadanie zostało zrealizowane przez Klub Sportowy Wierchy. Dotacja została wypłacona
29.11.2019 r. Kwota wypłaconej dotacji wypłaconej dotacji 9762,00 zł.
6. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Organizacja Halowego
Turnieju Piłkarskiego w Skawie. Zadanie zrealizowała OSP Skawa. Dotacja została wypłacona 04.09.2019 r.
kwota wypłaconej dotacji 11993,00zł.
Projekty zrealizowane i wypłacone w 2019 roku.
Tytuł
Rozwój istniejącej działalności gospodarczej poprzez utworzenie nowej lokalizacji szkoły oraz
zakup instrumentów muzycznych
Utworzenie Ośrodka Nauki jazdy kowaLnik
Utworzenie Firmy "Salon Zdrowej Sylwetki" dzięki wdrożeniu na obszar LGD innowacji
usługowej
Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży - mieszkańców Zubrzycy dolnej poprzez sport
pożarniczy
Utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego pn. ORAWSKI GLUMPING w zakresie świadczenia
innowacyjnych usług
Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę nowoczesnej Myjni Samoobsługowej w Rabce
Zdrój
Utworzenie przedsiębiorstwa "Zdrowie z natury"
Założenie działalności gospodarczej o nazwie personalizowana odzież skórzana Ewelina Jurzec
Automatyzacja budynków
Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług związanych z animacją czasu
wolnego
Zakup niezbędnego wyposażenia na cele prowadzenia firmy zajmującej się doradztwem podczas
zakupu używanych samochodów oraz serwisem zakupionych pojazdów
Wykończenie i wyposażenie lokalu użytkowego w celu stworzenia innowacyjnego Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości zajmującego się pozyskiwaniem dotacji unijnych
Budowa urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie
jako obiektów małej architektury
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Rozwijanie działalności gospodarczej firmy SKOWRON o usługi ociepleń pianką poliuretanową,
produkcji ceramiki wykończeniowej, wypożyczalnia sprzętu budowlanego.
Utworzenie Firmy "Salon Zdrowej Sylwetki" dzięki wdrożeniu na obszar LGD innowacji
usługowej
Wzrost konkurencyjności salonu fryzjerskiego MONIKA poprzez uruchomienie nowego salonu,
wprowadzenie innowacyjnych usług trychologicnzych i wzrost zatrudnienia
Zakup sprzętu do obróbki strumieniowo - ściernej i do natrysku warstw poliuretanowych LINE-X
umożliwiających innowacyjne świadczenie usług przez firmę Daniel Banaś Decorpaint
Budowa wiat wolnostojących w miejscowości Rokiciny Podhalańskie

-

W 2019 roku LGD zrealizowało operację własną- cykl szkoleń dla mieszkańców obszaru objętej LSRzrealizowano wskaźnik produktu: liczba szkoleń skierowanych głównie do osób należących do grup
defaworyzowanych – 10 sztuk , wskaźnik rezultatu: liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z
grup defaworyzowanych objętych wsparciem – 50 osób.

-

Kilkukrotnie dokonywano zmian w LSR i kryteriach (po konsultacjach społecznych) usprawniających
działanie LGD i realizację LSR,

-

Realizacja harmonogramu komunikacji i planu szkoleń.

-

W grudniu pracownicy przeprowadzili szkolenia/ spotkania dla osób zainteresowanych dotacjami (
09.12.2019 g.10:00 -Jabłonka Urząd Gminy ; 09.12.2019 g.12.00 -Lipnica Wielka Dom Ludowy;
10.12.2019 g.10.00 -Spytkowice Urząd Gminy ; 11.12.2019 g.13.00 -Rabka-Zdrój Urząd Miejski;
02.12.2019 g.11.00 - Raba Wyżna Urząd Gminy)

-

Udzielenie doradztwa przez cały rok, w szczególności pod koniec 2019 roku (przed naborami w
styczniu 2020).

-

Przygotowanie i ogłoszenie naborów: Nabór nr 1/2020, Nabór nr 2/2020 , Nabór nr 3/2020 , Nabór nr
4/2020, Nabór nr 5/2020, Nabór nr 6/2020, Nabór nr 7/2020, 1/2020/G GRANTY- grudzień 2019r.

-

Przez cały rok pracownicy biura świadczyli pomoc w rozliczaniu projektów grantowych.

Partnerstwo gminne
Gmina Raba Wyżna jest członkiem Euroregionu "Tatry".
Efektem przystąpienia do Związkiem Euroregion "Tatry" 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 oraz wymiana młodzieży w okresach letnich.
W ramach działań partnerskich w ubiegłym roku dzieci z Gminy Słupsk korzystały z zakwaterowania w
Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej podczas wakacji.
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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 obecności co najmniej połowy statutowej liczby
członków zgromadzenia, w głosowaniu tajnym. Dopuszcza się wybór jednego członka zarządu spoza
członków zgromadzenia.
W sierpniu 2019 r. została podjęta uchwała Nr IV/13/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej
Raby i Krakowa z dnia 26 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia stanu likwidacji Związku Gmin Dorzecza
Górnej Raby i Krakowa z siedzibą w Mszanie Dolnej.
Szczegółowe informacje dotyczące działalności Związku można uzyskać w serwisie BIP
https://bip.malopolska.pl/zgdgrikmszanadolna lub w siedzibie ul. Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna.
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Umowy i porozumienia
Gmina Raba Wyżna w 2019 roku zawarła umowy lub porozumienia w celu realizacji wspólnych zadań:
-

Umowa nr SKG.3032.1.2019 z dnia 02-01-2019r. z Firmą Finansowo – Ubezpieczeniową Margo
na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia.

-

Porozumienie nr SKG.3032.2.2019 z dnia 10.01.2019r. z Gminą Spytkowice na dofinansowanie opieki
nad dziećmi w wieku do 3 roku życia.

-

Porozumienie nr SKG.3032.3.2019 z dnia 10.01.2019r. i nr SKG.3032.35.2019 z dnia 16.09.2019r.
z Gminą Rabka Zdrój na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia.

-

Umowa Nr 1/RW/2019 z dnia 13.03.2019r. z Powiatem Nowotarskim w Nowym Targu na rozbudowę
drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa w miejscowości Skawa - etap II.

-

Umowa Nr 2/RW/2019 z dnia 16.05.2019r. z Powiatem Nowotarskim w Nowym Targu na rozbudowę
drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w miejscowości Skawa.

-

Umowa X/88/ZDW/17 z dnia 06.10.2017r. i aneksy z 2019r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Krakowie na rozbudowę DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1.

-

Umowa z dnia 02.08.2019r. z Wojewodą Małopolskim w Krakowie na poprawę bezpieczeństwa
na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w m. Raba
Wyżna.
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