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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 2020 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 KrakówZakopane. Gminę cechują bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe, m.in. wysoki wskaźnik lesistości,
miejsca atrakcyjne widokowo, z pięknymi panoramami (zobaczyć można np. szczyty Tatr). Na jej terenie
znajduje się sieć szlaków spacerowych im. ks. Kardynała Karola Wojtyły i im. Ojca Świętego Jana Pawła II.
Przez teren gminy prowadzą także szlaki turystyczne w kierunku na Turbacz i Babią Górę. Oprócz walorów
środowiskowych, obszar gminy Raba Wyżna to dziedzictwo kulturowe Orawian i Zagórzan, które
demonstruje się zarówno w sposób niematerialny (np. warsztat tkacki na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła),
jak i materialny (m.in. zespoły dworsko-parkowe: w Rabie Wyżnej z Pałacem Głowińskich, oranżerią
i spichlerzem w Sieniawie, obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej, itp.). Dobre usytuowanie, szczególnie
przy trasie szybkiego ruchu na trasie Kraków – Zakopane (Chyżne), bliskość metropolii i granicy ze Słowacją
mogą sprzyjać lokowaniu się na terenie gminy biznesu. Zasoby kultury oraz krajobrazu kulturowego
i przyrodniczego, mogą być potraktowane jako ważne czynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego.
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Statystyka demograficzna w Gminie Raba Wyżna

Statystyka ludności według miejscowości w 2020 roku z podziałem na przedziały wiekowe.

ogółem

mężczyźni ogółem

kobiety ogółem

mężczyźni < 6

kobiety < 6

mężczyźni < 15

kobiety < 15

mężczyźni < 19

kobiety < 19

mężczyźni < 65

kobiety < 60

mężczyźni >= 65

kobiety >= 60

Statystyka wg miejscowości w gminie Raba Wyżna
na dzień 31-12-2020

445
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418
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849
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509
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496
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34
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865
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17
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48
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114
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8
4
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17
8
16
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104
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84
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1409
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649
1462
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66
153
221
1257
460
568
1297
4148

20
13
34
43
250
94
106
293
853

44
29
60
92
507
175
213
506
1626

miejscowość

BIELANKA
BUKOWINA-OSIEDLE
HARKABUZ
PODSARNIE
RABA WYŻNA
ROKICINY PODHALAŃSKIE
SIENIAWA
SKAWA
razem

Statystyka ludności według miejscowości ogółem w latach 2020 – 2012

ogółem 2018

ogółem 2017

ogółem 2016

ogółem 2015

ogółem 2014

ogółem 2013

ogółem 2012

BIELANKA
BUKOWINA-OSIEDLE
HARKABUZ
PODSARNIE
RABA WYŻNA
ROKICINY PODHALAŃSKIE
SIENIAWA
SKAWA
razem

ogółem 2019

miejscowość

ogółem 2020

Statystyka wg miejscowości
na dzień 31-12-2020; mieszkańcy

445
261
606
837
4439
1721
1976
4536
14821

445
253
584
832
4394
1711
1961
4518
14698

448
259
579
825
4412
1705
1954
4499
14681

449
255
573
838
4398
1689
1953
4484
14639

454
255
570
826
4412
1668
1957
4473
14615

458
254
576
832
4399
1676
1979
4498
14672

457
244
581
829
4395
1660
1972
4493
14631

457
241
582
827
4369
1636
1969
4476
14557

461
238
575
823
4378
1601
1984
4448
14508
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II. Informacje finansowe
Wskaźnik struktury dochodów i wydatków
A. 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 w której określa się źródła
dochodów i kierunki wydatkowanych środków budżetowych. Realizacja inwestycji opiera się o załącznik do
uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe i przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej
Prognozie Finansowej.
Budżet Gminy to roczny plan dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów. Projekt jest
przygotowywany przez wójta gminy we współpracy ze skarbnikiem i kierownikami jednostek
organizacyjnych. Następnie przesyłany jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania, ale
o ostatecznym jego kształcie decydują radni w głosowaniu nad przyjęciem uchwały budżetowej.
Wskaźnik struktury dochodów i wydatków na podstawie Uchwały nr XIII/115/2019 w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 r. z późn. zm.
Plan finansowy
(zł)
75 024 558

Struktura %

Dochody bieżące, w tym

72 464 832

96,59

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

9 103 878

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

100 000

- z subwencji ogólnej

28 960 365
27 578 396

Nazwa
Dochody ogółem

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- pozostałe dochody
Dochody majątkowe, w tym
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące, w tym:
wydatki na obsługę długu, w tym:
Wydatki majątkowe

6 722 194
2 559 726
109 100
2 424 304
76 388 253

100
89,17

750 000
8 275 889

10,83

5 732 790

kredyt

4 600 000

Rozchody budżetu

4 369 095
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3,41

68 112 364

Przychody budżetu, w tym

Kwota długu

100

25 679 368
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B. 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;
Wynik wykonania budżetu kształtuje się następująco dochody Gminy Raba Wyżna zostały
zrealizowane w wysokości 74 874 633,15 zł, na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę
73 828 498,69 zł oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 046 134,46 zł.
Dochody samorządu składają się z dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji ogólnych z budżetu
państwa. Dochody własne w 2020r. wyniosły 16 586 562,44 zł co stanowi 22,15% udziału w dochodach
ogółem. Należy zauważyć, że w dochodach wykonanych dominują wpływy z subwencji ogólnej, które
wyniosły 40,37%. Znaczącym dochodem w tej grupie są wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące, które stanowią 38,04%, a także dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 12,33%. W związku z pandemią koronawirusa Gmina
podjęła działania poprzez odstąpienie od dochodzenia należności w stosunku do podmiotów, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych. Ubytki we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy w 2020r. w Gminie Raba Wyżna
wynikające z przeciwdziałania COVID-19 wyniosły odpowiednio 17 344,00 zł - niedochodzenie należności,
oraz 4 315,00 zł - obniżenie należności. W konsekwencji powyższych zdarzeń wpłynęło również 19
wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości na łączną kwotę 64 014,00 zł, 2 wnioski o odroczenie
tego podatku do 30 września 2020r. na kwotę 4 385,00 zł, a także wniosek o rozłożenie na raty 20 000,00 zł.
Wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie organów samorządowych i gminnych jednostek
Gminy stanowią 89,20% wydatków ogółem. Poziom i struktura tych wydatków jest wyrazem polityki
samorządu w zakresie realizacji celów społecznych i gospodarczych. Najwięcej środków w budżecie Gmina
przeznacza na realizację zadań oświatowych 33,56% udziału w wydatkach ogółem, następnie na pomoc
społeczną 33,13%, transport i łączność to 7,26% udziału w wydatkach ogółem, a pozostałe wydatki według
kierunków działania stanowią od 0,13% do 6,54%. Wydatki poniesione w 2020r. na przeciwdziałanie COVID19 finansowane środkami budżetu państwa w formie dotacji wyniosły 395 518 zł, finansowane ze środków
unijnych i EFTA 17 843 zł, finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 220 000 zł
natomiast wydatki budżetowe finansowane ze źródeł własnych gminy wyniosły 103 955 zł.
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 2020r. przyjęta Zarządzeniem nr 29/2021 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 29
marca 2021r.
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Wskaźnik struktury wykonania dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020r.

74 874 633

Udział dochodów
bieżących w dochodach
ogółem
100

71 741 134

95,82

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

8 844 249

12,33

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

41 214

0,06

28 960 365

40,37

27 292 982

38,04

6 602 324

3 133 499

9,20
Udział dochodów
majątkowych w
dochodach ogółem
4,18

9 176

98,87

3 098 000

2,09

73 828 498

Udział wydatków
bieżących w wydatkach
ogółem
100

65 860 089

89,20

Wykonanie
(zł)

Nazwa
Dochody ogółem
Dochody bieżące

z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
pozostałe dochody

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

Wydatki ogółem
Wydatki bieżące, w tym:

438 676

wydatki na obsługę długu

7 968 409

Wydatki majątkowe

Udział wydatków
majątkowych w
wydatkach ogółem
10,80

25 679 368

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

1 658 845

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu; podstawowe inwestycje;
Nazwa
Wydatki majątkowe
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plan finansowy
8 275 889

wykonanie
7 968 409

%
96,28
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Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Raba Wyżna na dzień 31.12.2020 r.
Lp.
1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Plan

Wykonanie

2

3

4

5

6

010

01010

26 322,00

26 322,00

010

01010

670 000,00

670 000,00

010

01010

223 678,00

206 889,09

010

01095

100 500,00

100 330,66

010
400
400

01095
40002
40002

140 419,00
111 585,00
357 215,00

138 720,00
111 503,48
357 130,00

600

60013

17 500,00

7 556,32

600

60013

100 000,00

100 000,00

600

60014

687 609,66

687 609,66

600

60014

200 000,00

200 000,00

600

60016

182 840,00

144 264,69

600

60017

110 000,00

109 830,00

630

63003

1 971 240,38

1 971 240,38

700

70001

40 000,00

32 595,00

700

70005

400 000,00

390 512,00

754

75412

80 000,00

76 618,05

754

75412

500 000,00

499 616,08

801

80101

40 002,00

0,00

801

80101

30 000,00

30 000,00

801

80104

1 630 000,00

1 500 118,18

801
801
801

80104
80104
80104

38 007,00
38 007,00
38 007,00

38 007,00
38 007,00
38 007,00

900

90001

37 500,00

35 000,00

921

92120

81 815,00

56 025,54

926

92695

423 642,00

402 507,00

8 275 889,04

7 968 409,13

I. Inwestycje
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z UMIESZCZENIEM I
POZOSTAWIENIEM KANALIZACJI SANITARNEJ ROKICINY
PODH., RABA WYŻNA (PKP LINIA NR 99 CHABÓWKAZAKOPANE)
BUDOWA KANALIZACJI W RABIE WYŻNEJ I ROKICINACH
PODH.
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SKAWIE
MAŁOPOLSKA DESZCZÓWKA ZBIORNIK WODY OPADOWEJ BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ W SIENIAWIE
MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO
ODMULANIE I MODERNIZACJA DUŻEGO UJĘCIA WODY
URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI WODY OZONEM
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIACH DLA
PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 958
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ CHABÓWKAZAKOPANE
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1668K RABKA
ZDRÓJ-SKAWA-NAPRAWA W MIEJSCOWOŚCI SKAWA ETAP II
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJj nr 1665K SKAWA--RABA
WYŻNA w km od 5+541,60 do 6+972,07 w miejscowości
Spytkowice i Raba Wyżna
BUDOWA MOSTÓW W MIEJSCOWOŚCI ROKICINY PODH,
RABA WYŻNA, PODSARNIE
MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
BUDOWA SZLAKU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE GMINY W
MIEJSCOWOŚCI HARKABUZ-PODSARNIE
ZAKUP I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
WYKUP GRUNTÓW W RAMACH REGULACJI WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
MODERNIZACJA OSP PODSARNIE
ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO OSP
BIELANKA
Modernizacja budynku nr 65 (byłego gimanzjum) SP w Rabie
Wyżnej - Etap II
Modernizacja placu zabaw przy SP w Podsarniu
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY WRAZ W INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ SIENIAWA
MODERNIZACJA PLACU ZABAW - PG RABA WYŻNA
MODERNIZACJA PLACU ZABAW - PG SKAWA
MODERNIZACJA PLACU ZABAW - ZSP ROKICINY PODH.
DOTACJA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW
RENOWACJA KAPLICZKI W ROKICINACH PODH. I RABIE
WYŻNEJ
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO O
NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI
SKAWA
RAZEM

D. 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@)
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Tysiące

Wykres z harmonogramem spłat w latach 2020 - 2028
14 000
12 000
10 000
8 000

8 275,89
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7 462,50

7 462,50
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8 262,50

8 512,50

6 000

8 562,50

4 000
2 000
0
2020

2021

2022

2023

2024

spłata rat kapitałowych (kredyty, pożyczki, obligacje)

2025

2026

2027

wydatki majątkowe

0,00
2029

2028

nadwyżka operacyjna (Db-Wb)

Wykres ze wskaźnikiem planistycznym (prognoza długu) w latach 2020 - 2028

Tysiące

kwota długu

relacja kwoty długu do dochodów ogółem

30 000

40%
35%

25 000

30%
20 000

25%

15 000

20%
25 679,37
15%

21 590,34

10 000

17 688,82

10%

13 787,30
10 226,88

5 000

5%

6 844,00
3 784,50
0
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1 325,00
2027

0,00
2028

0,00
2029

0%

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 2020r. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach
publicznych wynosił 11,68%, natomiast po uwzględnieniu ustawowych włączeń to 9,63%. Kwota długu na
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dzień 31-12-2020r. wynosiła 25 679 368,00 zł, co stanowi 34,30% wykonanych dochodów przy spłacie rat
kapitałowych kredytów do 2028r.
E. 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-Osiedle., Harkabuz,
Podsarnie, Raba Wyżna, Rokiciny Podh., Sieniawa, Skawa zostały zrealizowane na poziomie 96,73%. Udział
środków budżetu sołeckiego stanowi 0,37% w wydatkach ogółem Gminy.

Kwota
wyodrębnionego
funduszu sołeckiego w
budżetach gmin na rok
2020

z tego na zadania:
Kwota wydatków
wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w
2020 r.

bieżące

4

5

6

281 152,48

271 963,45

271 963,45

majątkowe

7

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
Szczegółowe informacje o stanie mienia komunalnego zostały przedstawione w zał. Nr 9 do
Zarządzenia nr 29/2021 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Raba Wyżna oraz informacji o stanie mienia jst za 2020 r.

Informacja podatkowa.
− Liczba gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha – 1680,
− Liczba nieruchomości do 1 ha: 4034,
− powierzchnia użytków rolnych wykazana w deklaracjach i informacjach podatkowych: 5091,6 ha,
− powierzchnia gruntów leśnych w deklaracjach i informacjach podatkowych: 2615,7 ha,
− liczba podatników: 6551,
− liczba decyzji wydanych wymiarowych (razem ze współwłasnościami) 8800,
− liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu: 107,
− liczba wprowadzonych zmian geodezyjnych: 748,
− liczba umorzeń : 17 wniosków na kwotę 64014 zł,
− liczba odroczeń: 2 wnioski na kwotę 4385 zł,
− liczba rozłożeń na raty: 1 wniosek na 20 000 zł.
Dochody uzyskane w 2020 roku z podatków od osób prawnych w kwocie 1 242 234,10 zł oraz od osób
fizycznych w kwocie 1 577 528,98 zł pochodzą z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków
transportu.
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III. Programy i strategie
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 do 2022 roku:
1: DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
2: ŚRODOWISKO NATURALNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
3: GOSPODARKA LOKALNA
4: EDUKACJA
5: KULTURA I DZIEDZICTWO
6: OFERTA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
7: POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
8: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
Priorytety te uwzględniają wnioski z ewaluacji dotychczasowej Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Gminy Raba Wyżna na lata 2008-2015, wyniki analizy strategicznej SWOT,
szczególnie w zakresie wykorzystania własnych zasobów ipotencjałów w kontekście dynamicznie
zmieniającego się otoczenia gminy, wnioski zdiagnozy społeczno-gospodarczej, bazującej na danych
statystki publicznej, dyskusje wramach spotkań warsztatowo-konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli
środowisk lokalnych, jak również nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju
regionalnego.
Ostania analiza stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gminy Raba Wyżna 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 2020 roku, które wpisują się
w zdefiniowane obszary Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Raba Wyżna.

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2020 ROK

STRONA 12

Zadania inwestycyjne i remontowe w 2020 roku
Działania w obszarach strategii - priorytety:

- DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
- GOSPODARKA LOKALNA
Wnioski o dofinansowanie złożone w 2020r.

Lp. Nazwa zadania

Planowany
termin
realizacji
(kwartał/rok)

1

Budowa budynku
wielofunkcyjnego w
Sieniawie - etap II

2

Oznakowanie dwóch
przejść dla pieszych w
pasie drogi wojewódzkiej II - IV/2020
nr 958 w Rabie Wyżnej i w
Bielance

3

4

I - IV/2020

Modernizacja drogi
transportu rolniczego nr
364092K Do Pańskiego w
miejscowości Rokiciny
Podhalańskie w km 0+053
II - III/2020
- 0+893 oraz Modernizacja
drogi transportu
rolniczego nr 364292K
Dupczówka-Chabówka w
miejscowości Skawa w km
0+010-0+340

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

III/2020

Całkowity
Kwota
koszt zadania dofinansowa
(zł)
nia (zł)

3 729 535 zł

32 210 zł

136 000 zł

69 426 zł
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Zakres rzeczowy

Uwagi

Dofinansowanie
ze środków z
budżetu
państwa wniosek złożony
- Oczekujemy na
informację.
Współfinansowa
ne ze środków
Zarządu Dróg
Wojewódzkich
w Krakowie Przyznano
dofinansowanie
na jedno
przejście w
miejscowości
Raba Wyżna.

1 383 523 zł

Roboty
wykończeniowe
zewnętrzne i
wewnętrzne

16 105 zł

Budowa
sygnalizacji
pomarańczowej
nad przejściami

57 658 zł

Do Pańskiego nawierzchnia
bitumicznoasfaltowa w km
0+053-0+153,
nawierzchnia z
tłucznia
kamiennego
zabezpieczonego
emulsją
asfaltową w km
0+153-0+303

Dofinansowanie
w ramach
Funduszu
Ochrony
Gruntów
Rolnych wniosek złożony
- zmniejszono
dofinansowanie,
podpisano
umowę na
realizację drogi
Do Pańskiego.

Budowa wyspy przejście,
oznakowanie
poziome
i pionowe

Dofinansowanie
w ramach
Programu
Ograniczania
Przestępczości i
aspołecznych
zachowań
RAZEM
BEZPIECZNIEJ
im. Wł. Stasiaka
na lata 20182020 - wniosek
złożony -

55 540 zł
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Lp. Nazwa zadania

Planowany
termin
realizacji
(kwartał/rok)

Całkowity
Kwota
koszt zadania dofinansowa
(zł)
nia (zł)

Zakres rzeczowy

Uwagi

Oczekujemy na
informację.

5

Remont groty Matki
Boskiej
w
miejscowości Rokiciny
Podhalańskie oraz
kapliczki
w
miejscowości Raba Wyżna

II - III/2020

50 000 zł

31 815 zł

6

Wykonanie aktywnej
informacji wizualnej na
przejściu dla pieszych w
km 0+017 odcinka 0 drogi
gminnej nr 364022K w
miejscowości Raba Wyżna

III - IV/2020

38 116 zł

20 000 zł

7

Modernizacja remizy
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Podsarniu
polegająca na
zabezpieczeniu placu
manewrowego

III - IV/2020

136 033 zł

60 000 zł

8

Wykonanie aktywnej
informacji wizualnej na
przejściu dla pieszych w
km 0+162 odcinka 0 drogi
gminnej nr 364065K w
miejscowości Rokiciny
Podhalańskie

III - IV/2020

33 790 zł

20 000 zł
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Odnowa figurki
Matki Boskiej
wraz z
otoczeniem Rokiciny
Podhalańskie,
konstrukcja
dachowa pokryta
blachą, opaska z
kamienia
naturalnego
wokół kapliczki,
obłożenie wnęki
kamieniem
naturalnym

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

Dofinansowanie
w ramach
Programu
"Poprawa
Wykonanie
bezpieczeństwa
oświetlenia na
ruchu
drogowego na
przejściach dla
pieszych (koło UG drogach
w Rabie Wyżnej) samorządowych
" - wniosek
złożony Oczekujemy na
informację.
Dofinansowanie
Zabezpieczenie
w ramach
placu
konkursu
manewrowego
"Małopolskie
przy OSP w
OSP 2020" Podsarniu
wniosek
narzutem
złożony.
kamiennym o
Konkurs został
pow. 106,5 m³
odwołany.
Dofinansowanie
w ramach
Programu
Wykonanie
"Poprawa
oświetlenia na
bezpieczeństwa
przejściach dla
ruchu
drogowego na
pieszych (koło
drogach
przedszkola w
samorządowych
Rokicinach
" - wniosek
Podhalańskich)
złożony Oczekujemy na
informację.
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Lp. Nazwa zadania

Planowany
termin
realizacji
(kwartał/rok)

Całkowity
Kwota
koszt zadania dofinansowa
(zł)
nia (zł)

Zakres rzeczowy

Budowa
zbiornika wody
opadowej wraz z
zasilaniem o poj.
200 m³ (dof. na
zbiornik 82 m³)

9

Budowa zbiornika wody
opadowej przy budynku
wielofunkcyjnym (m.in.
przedszkola) w
miejscowości Sieniawa

III - IV/2020

100 231 zł

55 126 zł

10

Budowa boiska
sportowego
wielofunkcyjnego o
nawierzchni
poliuretanowej wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą w
miejscowości Skawa

III - IV/2020

395 207 zł

152 320 zł

11

Modernizacja remizy
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w
Podsarniu polegająca na
utwardzeniu placu
manewrowego

III - IV/2020

75 018 zł

30 000 zł

12

Budowa boiska
sportowego
wielofunkcyjnego o
nawierzchni
poliuretanowej wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą w
miejscowości Skawa

III - IV/2020

62 359 zł

31 179 zł
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Uwagi

Dofinansowanie
w ramach
naboru
"Małopolska
deszczówka" wniosek złożony
- Otrzymano
dofinansowanie.
Dofinansowanie
w ramach
projektu
Małopolska
Boisko
infrastruktura
wielofunkcyjne o
rekreacyjno nawierzchni
sportowa - MIRS
poliuretanowej
- wniosek
złożony Otrzymano
dofinansowanie.
Dofinansowanie
w ramach
konkursu
"Wsparcie
finansowe gmin
z
przeznaczeniem
Roboty
dla jednostek
rozbiórkowe,
OSP z terenu
ziemne,
województwa
utwardzenie
małpoloskiego
placu kruszywem na prace
łamanym: 100 m² budowlano remontowe w
remizach
strażackich w
2020r." Otrzymano
dofinansowanie.
Dofinansowanie
z
Remont drenażu Wojewódzkiego
przyłącza
Funduszu
kanalizacji
Ochrony
deszczowej,
Środowiska i
Gospodarki
dostawa i
Wodnej w
sadzenie:
Krakowie żywotnik
zachodni: 10 szt. Wniosek
rozpatrzony
negatywnie.
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Lp. Nazwa zadania

Planowany
termin
realizacji
(kwartał/rok)

13

-

14

Remont drogi gminnej nr
364023K odcinek I w km
0+000 - 0+193, odcinek II
I - IV/2021
w km 0+202 - 0+300 w
miejscowości Raba Wyżna,
Gmina Raba Wyżna

15

Remont drogi gminnej nr
364354K Jaroszówka w km
0+000 - 0+580 w
I - IV/2021
miejscowości Skawa,
Gmina Raba Wyżna

16

17

Budowa budynku
wielofunkcyjnego w
miejscowości Sieniawa roboty wykończeniowe
wewnętrzne - etap III

Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Raba Wyżna
i Rokiciny Podhalańskie

I - IV/2022

II/2021 IV/2022

II/2021 IV/2022

Całkowity
Kwota
koszt zadania dofinansowa
(zł)
nia (zł)

-

681 782 zł

1 065 380 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł
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Zakres rzeczowy

Uwagi

Inwestycje
majątkowe

Środki Funduszu
Przeciwdziałania
COVID - 19 Otrzymano
środki.

305 164 zł

Nawierzchnia
mineralno bitumiczna - 291
mb

Dofinansowanie
w ramach
Funduszu Dróg
Samorządowych
- Wniosek na
liście
rezerwowej.

543 765 zł

Nawierzchnia
mineralno bitumiczna - 580
mb

Dofinansowanie
w ramach
Funduszu Dróg
Samorządowych
- Przyznano
dofinansowanie.

4 000 000 zł

Roboty
wykończeniowe
wewnętrzne
m.in. przewody
wentylacyjne,
spalinowe,
ścianki działowe,
tynki i malowanie
ścian, sufitów,
wykładziny
ścienne,
wykończenie
schodów
wewnętrznych,
elewację.

Dofinansowanie
z Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19 Rządowego
Funduszu
Inwestycji
Lokalnych.
Przyznano
dofinansowanie.

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej o
długości około
6 km.

Dofinansowanie
z Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19 Rządowego
Funduszu
Inwestycji
Lokalnych.
Oczekujemy na
informację.

925 896 zł

6 000 000 zł
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Lp. Nazwa zadania

18

Planowany
termin
realizacji
(kwartał/rok)

Remont drogi gminnej nr
364292K Dupczówka IV/2020Chabówka w km 0+010 do II/2021
km 0+340 w miejscowości
Skawa, Gmina Raba
Wyżna

19

Wykonanie
dedykowanego
doświetlenia na przejściu
dla pieszych w km
I - IV/2021
1+426,00 odcinka 030
drogi wojewódzkiej nr 958
w miejscowości Bielanka

20

Modernizacja dróg
transportu rolniczego: nr
364154K Olesiakowa w km
0+000 - 0+075; nr
III - IV/2021
364159K Żądlakowa w km
0+206 - 0+561 w
miejscowości Harkabuz

Całkowity
Kwota
koszt zadania dofinansowa
(zł)
nia (zł)

Zakres rzeczowy

Uwagi

152 565 zł

106 795 zł

Nawierzchnia
bitumiczno asfaltowa o dł.
330 mb.

Dofinansowanie
w ramach
Funduszu Dróg
Samorządowych
. Zadanie w
trakcie realizacji.

17 500 zł

Budowa
sygnalizacji
pomarańczowej
nad przejściem
koło OSP

Współfinansowa
ne ze środków
Zarządu Dróg
Wojewódzkich
w Krakowie.
Przyznano
dofinansowanie.

125 000 zł

Wykonanie
górnej
podbudowy z
tłucznia
kamiennego oraz
nowej
nawierzchni z
płyt drogowych o
dł. 430 mb.

Dofinansowanie
w ramach
Funduszu
Ochrony
Gruntów
Rolnych.
Wniosek
złożony.

35 000 zł

250 000 zł
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Wnioski o dofinansowanie złożone w latach poprzednich realizowane w 2020r.

Lp. Nazwa zadania

1

2

3

4

Budowa szlaku
turystycznego
na terenie
Gminy Raba
Wyżna

Budowa
obiektów małej
architektury w
miejscu
publicznym w
miejscowości
Skawa

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

III/2018 II/2020

II - III/2019,
I - II/2020

Remont drogi
gminnej nr
364075K
Smalcówka w
miejscowości
II - IV/2019,
Rokiciny
I - II/2020
Podhalańskie
Gmina Raba
Wyżna w km
0+030-0+860
Remont drogi
gminnej nr
364039K
Plebańskie
odcinek I w km
0+000 - 0+077,
II - IV/2020
odcinek II w km
0+081 - 0+684
w miejscowości
Raba Wyżna,
Gmina Raba
Wyżna

3 572 817 zł

507 161 zł

525 956,39 +
roboty
dodatkowe:
220 578,93

354 848 zł
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1 970 926 zł

70 000 zł

Zakres rzeczowy

Uwagi

Nawierzchnia żwirowo
- tłuczniowa - 7,019
km

Dofinansowanie w
ramach Regionalego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020. Zadanie
zakończone.

Siłownia zewnętrzna 6 urządzeń, plac
zabaw, utwardzenie
placu

Dofinansowanie w
ramach Programu
rozwoju małej
infrastruktury sportowo
- rekreacyjnej o
charakterze
wielopokoleniowym Otwarte Strefy
Aktywności (OSA)
edycja 2019 - umowa
podpisana. Projekt
zakończony i
rozliczony.

420 765 zł

Nawierzchnia
bitumiczno - asfaltowa
- 830 mb

Dofinansowanie w
ramach Funduszu Dróg
Samorządowych umowa podpisana.
Projekt zakończony i
rozliczony.

244 252 zł

Nawierzchnia
bitumiczno - asfaltowa
- 680 mb

Dofinansowanie w
ramach Funduszu Dróg
Samorządowych Projekt zakończony i
rozliczony.
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Lp. Nazwa zadania

5

6

7

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

Remont drogi
gminnej nr
364266K
Kościelna
odcinek I w km
0+000 - 0+040,
II - IV/2020
odcinek II w km
0+046 - 0+356
w miejscowości
Sieniawa,
Gmina Raba
Wyżna
Budowa
kanalizacji
sanitarnej dla
prawobrzeżnej
części Raby
Wyżnej wraz z
łącznikiem
2020 kanalizacji
II/2022
pomiędzy
lewobrzeżną
Rabą, a
prawobrzeżną
Rabą w dolnej
części Raby
Wyżnej

Obniżenie
emisji
dwutlenku
węgla w Gminie
Raba Wyżna
II/2020 poprzez
IV/2022
wymianę
kotłów
opalanych
paliwem stałym

173 028 zł

1 452 148 zł

934 508 zł
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Zakres rzeczowy

Uwagi

114 754 zł

Nawierzchnia
bitumiczno - asfaltowa
- 350 mb

Dofinansowanie w
ramach Funduszu Dróg
Samorządowych Projekt zakończony i
rozliczony.

744 108 zł

Budowa kanalizacji
sanitarnej kanał
główny od pompowni
P do studni C49,
kanały boczne: C19CE8, C8 - CB7, C40CL17, pompownia
wraz z łącznikiem
kanalizacji

Dofinansowanie w
ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 2020 - wniosek złożony
- Zadanie w trakcie
realizacji.

Wymiana 100 szt.
starych kotłów na
paliwo stałe na nowe
na
ekogroszek/biomasę

Dofinansowanie w
ramach Regionalego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020 - Wniosek
umieszczony na liście
rezerwowej.

917 254 zł
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Realizacja zadań remontowo-inwestycyjnych w 2020 r. przeprowadzonych przez Referat IRG
ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2020 ROKU W MIEJSCOWOŚCI BIELANKA
Lp.

Nazwa drogi/zadania

Koszt

Średni samochód ratowniczo - gaśniczy
OSP

1

2

Rodzaj
nawierzchni

430 000,00 zł

Specjalistyczny sprzęt

Razem

-

69 616,08 zł

-

499 616,08 zł

-

Długość

Uwagi

-

Dofinansowanie
w kwocie 330 000,00 zł z
Ministerstwa
Sprawiedliwości.

-

Dofinansowanie
w kwocie 69 616,08 zł z
Ministerstwa
Sprawiedliwości.
-

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2020 ROKU W MIEJSCOWOŚCI HARKABUZ
Lp. Nazwa
drogi/zadania

Koszt

1

Szlak
turystyczny

2

Plac postojowy 149 998,50 zł

Razem

3 572 504,93 zł

3 722 503,43 zł

Rodzaj nawierzchni

Długość

Uwagi

żwirowo – tłuczniowa
zabezpieczona emulsją
asfaltową, o szer. 2,6-3,2 m

7020 mb
(7,02 km)

Dofinansowanie z RPO w
kwocie: 1 970 925,61 zł
Zadanie zakończone w
miesiącu marcu 2020r.

bitumiczno - asfaltowa

-

820 m2

-

7 020 mb

-

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2020 ROKU W MIEJSCOWOŚCI PODSARNIE
Lp. Nazwa
drogi/zadania
1

plac manewrowy
OSP Podsarnie

Razem

Koszt

Rodzaj
nawierzchni

Długość Uwagi

Dofinansowanie z budżetu Województwa

75 017,70 zł

kruszywo
łamane

100 m2 Małopolskiego w kwocie: 30 000,00 zł

75 017,70 zł

-

100 m2

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2020 ROKU W MIEJSCOWOŚCI RABA WYŻNA
Lp. Nazwa drogi/zadania Koszt

Rodzaj
nawierzchni

Długość

Uwagi

1

Przekroczenia
kanalizacją sanitarną
263 626,27 zł
pod torami
kolejowymi PKP

-

-

5 przekroczeń
Dofinansowanie
w kwocie 220 000,00 zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zadanie w trakcie realizacji. Termin
zakończenia 31.03.2021r.

2

Plebańskie

mineralno bitumiczna

680 mb

Dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie: 244 252,00 zł

354 847,56 zł
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3

Plebańskie – etap II

91 916,92 zł

mineralno bitumiczna

135 mb

-

4

Mardyłówka

98 500,00 zł

płyty drogowe 191 mb

-

5

Kapliczka koło
przedszkola

17 500,00 zł

-

-

Pokrycie dachowe, obłożenie wnęki
kamieniem naturalnym, nowa elewacja.
Dofinansowanie
w ramach PROW 2014 -2020 w kwocie:
7 999,77 zł.

6

Kanalizacja na roli
Bochorzówka

135 300,00 zł

-

138,32 m

Wykonanie przewiertów, zabudowa studni,
sieć kanalizacyjna, wykonanie sięgacza,
umartwienie starego kolektora sanitarnego.

7

Plac postojowy koło
obiektów
149 998,50 zł
sportowych

mineralno bitumiczna

-

135 m2

8

Zarębówka

36 335,00 zł

płyty drogowe 50 mb

-

9

Piekarczykówka

19 565,00 zł

kruszywo
łamane

50 mb

-

10

Umocnienie działki
ewid. nr 978

100 000,00 zł

-

-

Wykonanie narzutu kamiennego – 117 m2,
plantowanie powierzchni – 936 m2.

1 267 589,25 zł

-

1 244,32 mb

-

Razem

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2020 ROKU W MIEJSCOWOŚCI ROKICINY PODHALAŃSKIE
Lp. Nazwa
drogi/zadania

Koszt

Rodzaj nawierzchni

Długość

Uwagi

-

3 przekroczenia
Dofinansowanie
w kwocie 220 000,00 zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zadanie w trakcie realizacji. Termin
zakończenia 31.03.2021r.

1

Przekroczenia
kanalizacją
sanitarną pod
torami
kolejowymi PKP

167 397,34 zł

-

2

Do Pańskiego

136 000,00 zł

bitumiczno – asfaltowa 100 mb
żwirowo - tłuczniowa 150 mb

Zadanie realizowane
w ramach „gruntów rolnych” –
dofinansowanie w kwocie: 57 568,00 zł

61 254,00 zł

Poszerzenie jezdni z
nawierzchni
mineralno-bitumiczna

108 mb

Remont odwodnienia ok. 20 mb.

3

Wojdyłówka I

4

Grota Matki
Boskiej

37 427,00 zł

-

-

Impregnacja elewacji kamiennej, dojście,
nowe ogrodzenie, odnowa figurki Matki
Boskiej Dofinansowanie
w ramach PROW 2014 -2020 w kwocie:
23 815,23 zł.

5

Wojdyłówka II

72 508,50 zł

płyty drogowe
betonowe

85 mb

-

6

Smalcówka

Razem

746 535,32 zł

bitumiczno - asfaltowa 830 mb

1 221 122,16 zł -

Dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie:
420 765,00 zł
Zadanie realizowane od 2019r.

1 273 mb -

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2020 ROKU W MIEJSCOWOŚCI SKAWA
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Rodzaj
nawierzchni
żwirowo tłuczniowa

Długość Uwagi
-

987 m2

146 923,50 zł

bitumiczno asfaltowa

-

1 344 m2

394 707,00 zł

poliuretanowa -

489 940,93 zł

-

-

1 188 318,37 zł

-

-

Lp. Nazwa
zadania
1
Plac
postojowy
k/kaplicy
2
Plac
manewrowy
k/kościoła
3
Boisko
sportowe

Koszt

4

Obiekty
małej
architektury

Razem

156 746,94 zł

Dofinansowanie
z Małopolskiej infrastruktury rekreacyjno sportowej – MIRS
w kwocie: 152 320,00 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: 70 000,00 zł.
Zadanie realizowane od 2019r.
-

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2020 ROKU W MIEJSCOWOŚCI SIENIAWA
Lp. Nazwa
drogi/zadania
1

2

3

Budynek
wielofunkcyjny

Kościelna
Droga
wewnętrzna
Resztówka

Koszt

1 188 993,72 zł

Rodzaj nawierzchni/
inne

Długość Uwagi

Roboty wykończeniowe
zewnętrzne

Zadanie
w trakcie realizacji. Termin zakończenia
31.03.2021r.

Dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie:
350 mb 114 754,00 zł

173 027,74 zł

bitumiczno - asfaltowa

97 100,00 zł

tłuczeń kamienny – szer.
przełożenie płyt na: drogach gminnych:
164 mb
Do Ferka II,
4,0 m

W ramach zadania zostanie wykonane

Do Króla Górna I

4

Kotarbówka

Razem

150 000,00 zł

mineralno - bitumiczna

246 mb -

1 609 121,46 zł

-

760 mb -

W miejscowości Bukowina-Osiedle w 2020 roku nie były realizaowane zadania inwestycyjne.
Zbiorcze zestawienie zrealizowanych dróg:
Miejscowość
Koszt
Długość dróg
Raba Wyżna
601 164,48 zł
1 106 mb
Rokiciny Podhalańskie 1 016 297,82 zł 1 273 mb
Sieniawa
420 127,74 zł
760 mb
Razem
2 037 590,04 zł 3 139 mb
W związku z panującą pandemią (pracownicy Wykonawców często byli na kwarantannach,
utrudniony był dostęp w wielu urzędach) Gmina Raba podpisywała aneksy do umów w celu przedłużenia
terminów realizacji danych zadań.
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Zadania remontowe zrealizowane w 2020 roku prowadzone przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
od 01.01.2020 do 31.07.2020 roku
lp
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

LP
12
13
14

Miejscowość
i rola
Rokiciny Podhalańskie,
droga do stadionu
sportowego
Sieniawa, plac przy
drodze do starego
kościółka
Raba Wyżna Sołówka i
Pudłówka
Raba Wyżna rola
Łopatkówka
Skawa Michałówka
Skawa Koskówka
Rokiciny Podhalańskie
Smalcówka
Skawa Pranikówka,
Kiełbasówka
Raba Wyżna nad
stacją
Raba Wyżna
Łopatkówka koło
krzyża
Miejscowość i rola
Cała gmina
Skawa Cieślówka
Skawa Kozłówka

15 Skawa Michałówka,
Łachówka, Pieskówka
16 Skawa Skawcówka
17 Skawa Michałówka,
Łopatkówka,
Magierzakówka
18
Rokiciny Podhalańskie
19 Skawa
20 Raba Wyżna
21 Cała gmina

Zakres robót

Koszt brutto

Wykonanie nakładki asfaltowej

49 077,00 zł

Wykonanie nasypu ziemnego na działce gminnej
24 879,96 zł
Wykonanie odwodnienia dróg wraz z
częściowym remontem
Wykonanie remontu bieżącego na drodze
gminnej
Montaż barier ochronnych
Remont bieżący drogi
Uzupełnienie łączenia mostu z drogą gminną
Czyszczenie rowu oraz montaż lustra
Remont bieżący drogi

8 856,00 zł
18 000,00 zł
8 560,00 zł
4 633,66 zł
4 305,00 zł
3 015,50 zł
3 300,00 zł

Remont bieżący drogi, przełożenie płyt
24 500,00 zł
Zakres robót
Zakup tablic ogłoszeniowych
Zakup klińca
Zakup kruszywa na drogi gminne
Zakup kruszywa na drogi gminne
Zakup kruszywa na drogi gminne
Zakup kruszywa na drogi gminne

Koszt
8 610,00 zł
3 522,72 zł
3 690,00 zł
5 433,65 zł
2 722,24 zł
8 745,79 zł

Utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim,
malowanie pasów
Plantowanie terenu na działce gminnej
Niwelacja terenu na działce gminnej
Zimowe utrzymanie dróg

14 000,00 zł
17 700,00 zł
16 150,00 zł
232 000,00 zł

Suma: 461 701,52 zł

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2020 ROK

STRONA 23

od 01.08.2020 do 31.12.2020 roku
lp

Miejscowość
i rola
1 Skawa Łopatkówka i
Kozłówka
2 Rokiciny Podhalańskie
Grycówka
3 Sieniawa Domałówka
4 Skawa KozłówkaKonieczkówka
5 Skawa Linkworówka –
Koskówka
6 Skawa Bieńkówka,
Magierzakówka
7 Podsarnie droga do
wyciągu narciarskiego
8 Skawa okolice Nowy
Świat
9 Harkabuz parking przy
kościele
10 Cała Gmina
11 Cała Gmina

Zakres robót
Wykonanie remontu bieżącego dróg,
utwardzenie kamieniem
Remont bieżący drogi, utwardzenie kamieniem

Koszt brutto
24 723,00 zł
15 000,00 zł

Zabezpieczenie mostu w ciągu drogi gminnej
Wykonanie remontu bieżącego dróg,
utwardzenie kamieniem
Wykonanie remontu bieżącego dróg,
utwardzenie kamieniem
Wykonanie remontu bieżącego dróg,
utwardzenie kamieniem

6 396,00 zł

Zabezpieczenie mostu w ciągu drogi gminnej

15 000,00 zł

Bieżąca konserwacja drogi dojazdowej przy
drodze nr 7
Uzupełnienie ubytku asfaltowego
Zakup 1200 sztuk płyt drogowych
Zimowe utrzymanie dróg gminnych

24 950,00 zł
16 300,00 zł
9 769,00 zł

125 522,73 zł
10 000,00 zł
80 000,00 zł
75 999,00 zł

Suma: 403 659,73 zł

Drogi publiczne gminne - letnie i zimowe utrzymanie dróg
Na podstawie §5 pkt. 10 Statutu ZGKiM 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 2020 roku ZGKiM prowadził bieżące letnie utrzymanie dróg w zakresie remontu nawierzchni
asfaltowych, nawierzchni z płyt betonowych, nawierzchni żwirowych, wykonywał czyszczenie rowów,
naprawę przepustów, itp. w 2020 roku przeznaczono na ten cel ok. 557 360 zł.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych zostało podzielone na osiem zadań co miało na celu sprawniejsze
I szybsze utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym. W 2020 roku wydano na ten cel ok. 308 000 zł.

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2020 ROK

STRONA 24

IV. Oświata i kultura
Działania w obszarach strategii:
Priorytety:

- EDUKACJA
- KULTURA I DZIEDZICTWO
- OFERTA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej
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 poszczególnych imprez jest uzależniony od celu i charakteru
spotkania.
IMPREZY W BIBLIOTEKACH
W zakresie edukacji kulturalnej, artystycznej, regionalnej, wychowania patriotycznego:
−
−

- „Spleść rynkawicke poezji” - Impreza zorganizowana wspólnie z Aktywnymi Rabiankami
i Stowarztszeniem Czarna Orawa łączyła z sobą folklor rabiański z poezją. (Raba Wyżna 40 osób)
wystawy tematyczne – rocznicowe na korytarzu przed biblioteką (Sieniawa)

−

„Wierszobajędy” - spotkanie autorskie z Katarzyną Georgiou dla dzieci z warsztatami klejenia
konstrukcji i zabawek z drewna (Raba Wyżna 20 osób, Sieniawa 20 osób)

−

Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Mała książka – wielki człowiek”, w ramach
którego zachęca się do książek dzieci w wieku 3-6 lat.

−

Pandemia ograniczyła działalność kulturalną, jednak nie pozostaliśmy bierni na potrzeby naszych
odbiorców. Najpierw w profilach na fb zaczęliśmy umieszczać nagrania bajek i poezji, od 8.04
funkcjonuje na Facebooku grupa „Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej – czytanie w czasach
zarazy” . Na koniec grudnia liczyła 720 osób. Nagraliśmy 1350 utworów poetyckich, 172 teksty dla
dzieci, 134 teksty gwarowe, 44 nagrania prozy, 47 utworów satyrycznych, 32 nagrania lektur
i materiałów pomocniczych dla szkół, 87 recenzji z fragmentem utworu.

Wsparcie i promocja uczenia się przez całe życie
Spotkanie autorskie z literaturą podróżniczą (z Katarzyną Georgiou) „Indiańską ścieżką” (Raba
Wyżna 30 osób)
Oferta spędzenia czasu wolnego:
Biblioteka zorganizowała V ogólnopolski konkurs poetycki pt. „Magia ogrodów” - do Raby
wpłynęły 82 utwory (45 zestawów) z całej Polski (32 miejscowości, w tym tak duże ośrodki jak
Warszawa, Wrocław, Łódź, Szczecin czy Poznań), wpłynęły też wiersze z Włoch, Francji i USA. Nagrody
pieniężne w konkursie zapewnił Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, nagrody rzeczowe – poseł Edward
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Siarka. Niestety wskutek tego, że znaleźliśmy się w strefie czerwonej musieliśmy odwołać galę finałową,
nagrody zostały wysłane pocztą.
Jednym z głównych zadań bibliotek jest udział w udostępnianiu dóbr kultury w postaci szeroko
rozumianej książki. Zasięg społeczny w zakresie czytelnictwa wynosi 14,55% (mieszkańców gminy
korzystających z bibliotek) – w 2020 we wszystkich trzech placówkach zarejestrowano łącznie 2137 osób.
Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach : książki na zewnątrz 24961 , książki na miejscu 747,
czasopisma na zewnątrz 442 , czasopisma na miejscu 314 . Spadek spowodowany był ograniczeniami
pandemicznymi, przez 49 dni roboczych wskutek odgórnych nakazów biblioteki były zamknięte dla
czytelników, od marca nie działają czytelnie. W okresie, gdy nie można było wypożyczać książek biblioteki
oferowały możliwość skanów artykułów z czasopism i dostęp do baz on-line (Wolne Lektury, Baza Biblioteki
Narodowej POLONA, Krzysztof Petek – książki w PDF, lektury na stronie rządowej – dostęp ze strony www
biblioteki).
W 2020 r. przybyło łącznie 1635 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.
Przygotowanie do włączenia drugiego modułu programu SOWA (obsługa wypożyczeń) – przez
uaktualnienie bazy książek (niezbędne ubytki, wysyłka upomnień). We wszystkich bibliotekach prowadzono
działalność informacyjno-bibliograficzną, do 12.03 można było bezpłatnie skorzystać z komputerów
i Internetu. We wszystkich placówkach jest Wi-Fi. - Biblioteka posiada na bieżąco aktualizowaną stronę
www, w 2020 r zarejestrowaliśmy 7 900 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.
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Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej
Krótki opis placówki (charakterystyka)
Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej prowadzi działalność kulturalną oraz wykonuje zadania na
podstawie statutu nadanego uchwałą nr XLI/340/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 marca 2018 roku,
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą
częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, w tym dotacji
pochodzących od organizatora, kierując się zasadami efektywności jej wykorzystania. Majątek instytucji
może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów zgodnych z zakresem jej działania. Instytucją zarządza
dyrektor, który odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym jej funkcjonowaniem, realizacją jej
zadań oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Organizator sprawuje kontrolę nad działalnością instytucji.
Ogólny opis współdziałania Gminnego Ośrodka Kultury z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi
Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej 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:
•

•
•
•

•

w Rabie Wyżnej – z Gminną Biblioteką 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) oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich
w Sieniawie
w Bielance – z Jednostką OSP (w zakresie współorganizacji festynu rodzinnego)
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•

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).

W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 działalność GOK oraz współpraca z instytucjami oraz
organizacjami zewnętrznymi została ograniczona.
Opis wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej w 2020 roku
wraz z frekwencją i strukturą wiekową uczestników
Lp. TERMIN
ZREALIZOWANE ZADANIA
WSKAŹNIKI
STYCZEŃ 2020
1.
05.01.2020
2.

10.01 20.02.2020

3.

10.01.2020

3.

24.01.2020

4.

26.01.2020

5.

30.01.2020

6.

27.0131.01.2020

Noworoczny Koncert Chórów „Świąteczny
płynie czas…”

Około 100 uczestników

Bezpieczne Ferie – akcja informacyjna policji w
szkołach i przedszkolach na terenie gminy Raba
Wyżna
X Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i
Pastorałek w Przedszkolu Gminnym w
Sieniawie, współorganizatorem wydarzenia był
Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej
Konkurs kolęd i pastorałek w Rokicinach
Podhalańskich, współorganizatorem wydarzenia
był Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej.
Koncert z cyklu „Cztery Pory Roku – Zima”

Około 500 uczestników

Aktywne Ferie – ferie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury (14-25.01.2019)
I Otwarty Feryjny Turniej szachowy
Trening dla wytrwałych w klubie Fitnessland w
Rabce-Zdroju
Total body
Fit ball
Trening obwodowy
Spinning
Trening obwodowy

7.

03-07.02.2020

Szkółka narciarska – zajęcia narciarskie dla
dzieci i młodzieży na stoku „U Żura” w
Chabówce
Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej
współorganizował zajęcia narciarskie dla dzieci i
młodzieży ze Skawy, których głównym
organizatorem byli Salezjanie ze Skawy. (22.0218.03)
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Wg listy: 27 uczestników –
dzieci, publiczność około
100 osób
Wg listy: 70 uczestników –
dzieci, młodzież, dorośli
Około 150 uczestnikówdzieci młodzież, dorośli,
seniorzy (w tym osoby
niepełnosprawne
Wg listy: 60 uczestników –
dzieci, młodzież i dorośli

Wg listy: 16 uczestnikówmłodzież
Wg listy: 16 uczestników –
młodzież
Wg listy: 16 uczestnikówmłodzież
Wg listy: 19 uczestników młodzież
Wg listy: 16 uczestników młodzież
Wg listy: 70 uczestników –
dzieci młodzież
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LUTY 2020
8.
05.02.2020

Spektakl dla dzieci pt. „Puch! Puch!”
Zimowe przygody kaczki i mamuta

Około 70 osób – dzieci i
dorośli

9.

07.02.2020

II Otwarty Feryjny Turniej szachowy

Wg listy: 51 uczestników –
dzieci, młodzież i dorośli

10

13.02.2020

Około 100 uczestników dzieci, młodzież, dorośli,
seniorzy

11.

15.02.2020

Spotkanie poświęcone promocji książki
”Ucieczka przed przeznaczeniem” autorstwa 12letniego ucznia Zbigniewa Króla (ucznia SP w
Bielance)
Sieniawiański Karnawał

12.

16.02.2020

MARZEC 2020
13. 04.03.2020

14.

08.03.2020

Walentynki w Rabie Wyżnej – spektakl
komediowy pt. „Piotr i Fryc - cudowne
zapylenie", wystawiony na scenie Gminnego
Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” – etap gminny
w Podsarniu
Dzień Kobiet w Rabie Wyżnej

Około 100 uczestników dzieci, młodzież, dorośli,
seniorzy
Około 150 uczestników młodzież, dorośli, seniorzy

39 uczestników – dzieci

Około 120 uczestników –
dorośli, seniorzy

Wszystko o wizerunku, czyli Babski Wieczór w
Rabie Wyżnej

KWIECIEŃ 2020
15. 02.04.2020

MAJ 2020
16. 18.05.2020

CZERWIEC 2020
17. 27–28.06.2020

LIPIEC 2020
18. 21.07.2020

Pierwsze wydanie „Wieści Rabiańskich”
ISSN1734-7130
Raba Wyżna, 2 kwietnia 2020 r. Gazeta Gminy
Raba Wyżna, Nr 1 (172)/2020

Nakład: 2000 egzemplarzy,
odbiorcy – mieszkańcy
gminy Raba Wyżna

Mieszkańcy gminy Raba Wyżna uczcili 100.
rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

Około 150 uczestników –
mieszkańcy Raby Wyżnej
oraz przedstawiciele władz
gminy

Nocne granie na tartanie – turniej siatkówki bez
publiczności

5 drużyn - dorośli

Wycieczka seniorów do Tarnowa – promocja
gminy Raba Wyżna

50 uczestników wyjazdu –
seniorzy
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WRZESIEŃ 2020
19. 22.09.2020

20.

01-09.09.2020

21.

27.09.2020

PAŹDZIERNIK 2020
22. 11.10.2020

23.

24.10.2020

LISTOPAD 2020
24. 11.11.2020

Największa w Polsce góralska majówka w Rabie
Wyżnej, zorganizowana przy współpracy z
gminnym Ośrodkiem Kultury w Rabie Wyżnej
Wyjazd KGW z Sieniawy na Pomorze – promocja
gminy Raba Wyżna

Około 300 uczestników –
mieszkańcy gminy Raba
Wyżna oraz okolic Podhala
9 uczestników wyjazdu seniorzy

Orawska watra z okazji otwarcia nowego szlaku
papieskiego.
Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie
Czarna Orawa z Harkabuza i Stowarzyszenie
Orawianki z Podsarnia we współpracy z
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rabie Wyżnej.

Około 50 uczestników

Powiatowy Konkurs Twórczości Poetyckiej w
Podsarniu
Konkurs dedykowany papieżowi

38 uczestników –
mieszkańcy powiatu
nowotarskiego - dzieci,
młodzież, dorośli, seniorzy
19 uczestników - młodzież

Wyjazd wokalistów studia Piosenki Young Stars
do Ciechanowa na półfinał V Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki „Danuta Rinn Festiwal"
organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w
Rabie Wyżnej

Obchody Święta Niepodległości

3 uczestników -fotorelacja

Pod znajdującym się obok rabiańskiego kościoła
pomnikiem upamiętniającym 100. rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę kwiaty
złożyła reprezentacja władz gminy.
GRUDZIEŃ 2020
25. 15.12.2020

Drugie wydanie „Wieści Rabiańskich” ISSN17347130
Raba Wyżna, 15 grudnia 2020 r. Gazeta Gminy
Raba Wyżna, Nr 2 (173)/2020

Nakład:2000 egzemplarzy;
odbiorcy – mieszkańcy
gminy Raba Wyżna

Więcej informacji z działalności GOK’u jest dostępna w serwisie internetowym

http://www.gok.rabawyzna.pl oraz profilu Facebook.
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Oświata w Gminie Raba Wyżna
Informacja o działalności ZEAS Gminy Raba Wyżna za rok 2020
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.
Szczegółowy wykaz zadań wynikający z obowiązujących przepisów prawa ogólnego i lokalnego ZEAS
został przedstawiony w raporcie o stanie gminy za rok 2019.
1. Koszty działalności w tym wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników:
Wydatki ZEAS Gminy Raba Wyżna w roku 2020: 1.188.382,91 zł, w tym:
• w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego: 826.929,96 zł, w tym wynagrodzenia pracowników: 684.571,70 zł;
• w dziale: 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 193.197,88 zł;
• w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 1.460,13 zł;
• w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność: 1.125,00 zł (koszty udział
ekspertów podczas prac komisji związanych z awansem zawodowym nauczycieli prowadzonym przez
organ);
• w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym: 150.517,94 zł;
• w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym: 11.050,00 zł.
• w dziale 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: 4.102,00 zł. (Program "Umiem
pływać").
Ponadto pracownicy ZEAS-u w roku 2020 dokonali naliczenia wynagrodzeń nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba
Wyżna na kwotę: 19.824.070,62 zł (powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia i pochodne wraz z kosztami
pracodawcy oraz wszystkie świadczenia związane z zatrudnieniem).
Wykonano również weryfikację formalną i dokonano zapłaty wydatków jednostek oświatowych
w wysokości: 2.468.520,82 zł. Zaksięgowano 7.216 dokumentów księgowych i wystawiono w ramach
wspólnej obsługi 152 faktur za wynajem pomieszczeń szkolnych.
Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania: umowa użyczenia
z dnia 2 stycznia 2018 r. zawarta z Gminą Raba Wyżna dotycząca nieodpłatnego używania przez ZEAS Gminy
Raba Wyżna części budynku położonego w Rabie Wyżnej pod numerem 41.

2. Projekty realizowane w roku 2020:
I. „DO PRZEDSZKOLA CHODŹ I TY”.
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
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w ramach Osi Priorytetowej nr 10 „Wiedza i kompetencje” Działanie nr 10.1 „Rozwój kształcenia ogólnego”,
Poddziałanie 10.1.2 „Wychowanie przedszkolne- SPR”

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wzmocnienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Raba Wyżna
poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej, wzmocnienie wsparcia dla dzieci
z niepełnosprawnościami oraz organizację zajęć wyrównujących szanse i kompetencje kluczowe dzieci
z przedszkoli w Rokicinach Podhalańskich, Skawie, Rabie Wyżnej. Dodatkowo przewiduje się organizację
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wszystkie działania przewidziano do 31.08.2021 r. Grupą docelową
będą dzieci w wieku przedszkolnym oraz kadra pedagogiczna pracująca w przedszkolach.
Wartość całkowita projektu: 885 199,02 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 750 431,02 PLN.
Zadania realizowane w projekcie:
1. Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami- specjalistyczne zajęcia
Zadanie obejmuje: zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz organizację dodatkowych zajęć
w Przedszkolu w Rabie Wyżnej, Skawie i Rokicinach Podhalańskich. Wsparcie będzie realizowane przez 12
miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
2. Utworzenie placu zabaw
Zadanie obejmuje: doposażenie istniejących trzech przedszkolnych placów zabaw w Rabie Wyżnej,
Skawie i Rokicinach Podhalańskich.
3. Wyposażenie pomieszczeń
Zadanie obejmuje: zakup i wyposażenie dodatkowej sali do prowadzenia zajęć z dziećmi
w Przedszkolu w Skawie w podstawowy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Termin realizacji: od 01.02.2020
r. do 31.08.2021 r.
Prowadzenie przedszkola
Zadanie obejmuje: utworzenie w istniejącym Przedszkolu w Skawie nowego oddziału dla 25 dzieci.
Rekrutacja do przedszkola rozpocznie się w 01.03.2020 r. Działalność bieżąca przedszkola będzie
finansowana od 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r. (12 miesięcy). W ramach zadania organizowane będą zajęcia
edukacji przedszkolnej w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców oraz zapewnienie wyżywienia
i opieki dla zakwalifikowanych dzieci.
4. Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych
deficytów- OWP Skawa, Raba Wyżna
Zadanie obejmuje: realizację zajęć edukacji przedszkolnej w przedszkolach w Rabie Wyżnej i Skawie
w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. Będą to zajęcia indywidualne lub grupowe
odpowiadające merytorycznie zdiagnozowanym deficytom. Wsparcie otrzyma 96 dzieci. Zajęcia będą
realizowane przez 12 miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
5. Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych
deficytów- OWP Rokiciny Podhalańskie
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Zadanie obejmuje: realizację zajęć edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Rokicinach
Podhalańskich w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. Będą to zajęcia indywidualne lub
grupowe odpowiadające merytorycznie zdiagnozowanym deficytom. Zajęcia będą realizowane przez 12
miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
6. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne
Zadanie obejmuje: zajęcia indywidualne lub grupowe mające za zadanie kształtowanie kompetencji
kluczowych tj. językowych, ICT, kreatywności w przedszkolach w Rabie Wyżnej, Skawie i Rokicinach
Podhalańskich. Zajęcia będą realizowane przez 12 miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Wsparcie
otrzyma 75 dzieci. W ramach zadania zaplanowano: zajęcia z programowania i kodowania, zajęcia
plastyczne, zajęcia matematyczno- przyrodnicze, wycieczki edukacyjne.
7. Dokształcanie nauczycieli
Zadanie obejmuje: udział nauczycieli przedszkoli z Raby Wyżnej, Skawy i Rokicin Podhalańskich
w studiach podyplomowych oraz organizowanych szkoleniach.
REZULTATY:
- utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych,
- rozwój kompetencji kluczowych u 75 dzieci,
- wyrównanie zdiagnozowanych deficytów u 96 dzieci,
- podniesienie kompetencji i umiejętności u 21 nauczycieli.
Dzięki zrealizowaniu zaplanowanych zadań osiągnięte zostaną wskaźniki produktu i rezultatu, zwiększą się
szanse edukacyjne dzieci, zostaną wyrównane zdiagnozowane deficyty, nastąpi wzrost kompetencji
nauczycieli.
Projekt zakłada wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci
z niepełnosprawnościami) tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji.
OKRES REALIZACJI:
01.02.2020 r. – 31.08.2021 r.
II.

„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.
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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.
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 edukacyjnozawodowego, 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.
Okres realizacji:
01.01.2016 r. – 31.12.2021 r.
III. „ZDALNA SZKOŁA”
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 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie
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terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach.
Cel projektu:
Celem projektu był zakup 35 laptopów, które są wykorzystywane przez uczniów oraz nauczycieli do
realizacji kształcenia na odległość zorganizowanego w Gminie Raba Wyżna ze względu na stan epidemii
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł
IV. „ZDALNA SZKOŁA PLUS”
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 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach.
Cel projektu:
Celem projektu był zakup 46 laptopów, które są wykorzystywane przez uczniów, w tym uczniów
z rodzin wielodzietnych, oraz nauczycieli do realizacji kształcenia na odległość zorganizowanego w Gminie
Raba Wyżna ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Wartość dofinansowania: 115 000,00 zł
V.

„ODKRYWAMY MAŁOPOLSKĘ”

Przyznane dofinansowanie w ramach programu wsparcia turystki szkolnej współfinansowanego
przez Województwo Małopolskie.
Cel projektu:
Celem projektu było wsparcie turystyki szkolnej co pozwoliło uczniom na poznanie własnego
regionu, małopolskich tradycji i zabytków oraz wzbogaciło wiedzę o tym regionie, jego walorach
przyrodniczych oraz dziedzictwie kulturowym.
Wartość dofinansowania: 19 496,40 zł
Projekt został częściowo zrealizowany w szkołach w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

VI. RZĄDOWY PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”
Cel projektu:
Głównym celem Programu było 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.
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Wartość dofinansowania:
- 42 000,00 zł kwota wsparcia finansowego,
- 10 500,00 zł wkład własny organu prowadzącego,
- 52 500,00 zł łączny całkowity koszt wsparcia finansowego.
Przedmiot dofinansowania:
- interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.
W projekcie wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Bielance, Szkoła Podstawowa
w Podsarniu i Szkoła Podstawowa w Harkabuzie. Pozostałe szkoły wzięły udział we wcześniejszej edycji
programu w latach 2018 – 2019.
VII. „WSPARCIE DLA ORGANIZACJI W CZASIE EPIDEMII”
Program realizowany przez Fundację ING dzieciom.
W ramach programu „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Pandemii” tylko Szkoła Podstawowa w im.
Marii Konopnickiej w Harkabuzie została zakwalifikowana do udziału w programie. Otrzymana darowizna
została przeznaczona na zakup 4 szt. laptopów.
Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł
Dodatkowo zrealizowano i rozliczono następujące dotacje celowe z budżetu państwa:
- dotację przeznaczoną na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie: 142 992,05 zł;
- dotacje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie: 146 015,04 zł.
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Gminne jednostki oświatowe

Liczba oddziałów i uczniów i dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2020/2021

Placówka

Zespół

Zespół Szkolno Przedszkole Gminne im.
Przedszkolny w
Świętej Rodziny w Rokicinach
Rokicinach
Podhalańskich
Podhalańskich
Przedszkole Gminne w Rabie
Wyżnej
Przedszkole Gminne w
Skawie

Rodzaj

Przedszkole

Oddziały

4

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

75
12 195,56 zł

Przedszkole

5

96

Przedszkole

6

120

Przedszkole Gminne w
Sieniawie

Przedszkole

2

37

Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Harkabuzie

Szkoła
podstawowa

9

96

11 658,93 zł
10 619,59 zł
9 716,07 zł

15 463,55 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Świętego Brata Alberta w
Skawie

Szkoła
podstawowa

Szkoła Podstawowa im.
Świętej Jadwigi Królowej w
Rabie Wyżnej

Szkoła
podstawowa

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

Szkoła
podstawowa

Szkoła Podstawowa im.
Bronisława Czecha w
Rokicinach Podhalańskich

9

102
15 318,45 zł

21

468
11 191,73 zł

15

259
13 624,58 zł

Zespół Szkolno Przedszkolny w
Rokicinach
Podhalańskich

Szkoła Podstawowa im.
Mariusza Zaruskiego w
Bielance
Szkoła Podstawowa im. Marii
i Lecha Kaczyńskich w
Podsarniu
Szkoła Podstawowa im.
Władysława Orkana w
Sieniawie
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Szkoła
podstawowa

10

191
12 739,32 zł

Szkoła
podstawowa

8

Szkoła
podstawowa

8

Szkoła
podstawowa

10

75
17 936,98 zł
73
20 552,53 zł
169
11 417,10 zł
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Przedszkola w Gminie Raba Wyżna
Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej
Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej posiada 5 oddziałów, w których przebywają dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. Czynne jest od 7.00 do16.00. Liczba zatrudnionych nauczycieli:12, pracowników
obsługi 4 osoby. 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 Gminne w Rabie Wyżnej w roku 2020 realizuje unijny projekt „Do przedszkola choź
i Ty”, w ramach którego zakupiono min. 2 zestawy zabawowe na plac zabaw, magiczny dywan, monitor
interaktywny oraz realizowane są zajęcia dla dzieci w zakresie pomocy logopedycznej, rozwijania funkcji
poznawczych, z kodowania i plastyczne.
Przedszkole w 2020 roku realizowało następujące programy i projekty:
• „Bezpieczne Przedszkole” – Ogólnopolski Program Dla Wychowania Przedszkolnego,
• „Mały artysta już w przedszkolu” - autorski program przedszkolnego koła plastycznego,
• „Przyjaciele przyrody" - innowacja pedagogiczna,
• Ogólnopolski program czytelniczy Fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, „Czytające
Przedszkola”,
• Innowacja pedagogiczna „Pokochać książkę",
• Ogólnopolski projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”,
• Ogólnopolski konkurs dla przedszkolaków „Urodziny Elmera” organizowany przez Wydawnictwo
Papilon.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej od 25 marca 2020
roku realizowało projekt edukacyjny zakładający kształcenie na odległość
z wykorzystaniem portalu społecznościowego i nowoczesnych technologii „Przedszkole Misiowej Mamy”.
W okresie od dnia 12.10.2020 roku do 16.10.2020 roku na podstawie rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zostały zawieszone zajęcia
w przedszkolu ze względu na wystąpienie choroby COVID-19 u jednego z nauczycieli.
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Przedszkole Gminne w Sieniawie
Przedszkole Gminne w Sieniawie jest przedszkolem dwuoddziałowym, w tym oddział 9 - cio
godzinny. Przedszkole mieści się w budynku OSP i funkcjonuje od 7.30 do 16.30. Liczba dzieci w placówce to
35, w przedziale wiekowym od 3 do 5 lat. Na rok szk. 2021/2022 przyjętych zostało 37 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
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.
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. W styczniu 2020r. przedszkole było organizatorem Międzygminnego Przeglądu
Kolęd i Pastorałek.
W okresie pandemii przedszkole realizowało pracę z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Działania podejmowane przez przedszkole polegały na zamieszczaniu materiałów
do pracy z dziećmi oraz przesyłaniu wszystkich istotnych informacji na skrzynki e-mail rodziców.
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Przedszkole Gminne w Skawie
W Przedszkolu Gminnym w Skawie od 1.09 2020 r. funkcjonuje 6 oddziałów : 4 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 8
godzin i trzy oddziały 5 godzin. Przedszkole dysponuje 125 miejscami , dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zatrudnia
14 nauczycieli ( 7 dyplomowanych, 3 mianowanych , 1 kontraktowego i 3 stażystów) ,oraz 8 pracowników
obsługi.
W czasie zawieszenia zajęć spowodowanego pandemią koronawirusa Sars - Cov- 2, przedszkole
realizowało pracę zdalną, z wykorzystaniem technik i metod pracy na odległość.
W roku szkolnym 2020/21 przedszkole realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:
„Do przedszkola chodź i Ty”
Projekt ma na celu wzmocnienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Raba Wyżna poprzez
utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej, wzmocnienie wsparcia dla 3 dzieci
z niepełnosprawnościami oraz organizację zajęć wyrównujących szanse i kompetencje kluczowe dzieci
z przedszkoli w Rokicinach Podhalańskich, Skawie, Rabie Wyżnej. Dodatkowo realizuje się doskonalenia
zawodowe nauczycieli. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym oraz kadra pedagogiczna
pracująca w przedszkolach. Wartość dofinansowania wynosi 750 431,02 zł.
W ramach projektu na terenie placu zabaw zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci
zakupiono monitor interaktywny, magiczny dywan , aparat fotograficzny, wyposażono nowootwarty oddział
w meble, dywan i zabawki , ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych.
W roku szkolnym 2020/21 organizacja pracy przedszkola została dostosowana do panujących obostrzeń
z powodu pandemii koronawirusa Sars-cov -2 i wiele działań jest realizowanych on-line, np. szkolenia
nauczycieli, konkursy przedszkolne i międzyprzedszkolne.
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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Szkoły w Gminie Raba Wyżna
Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego w Bielance
Szkoła Podstawowa w Bielance jest wiejską 8-klasową szkołą z oddziałem przedszkolnym, położoną
na terenie Gminy Raba Wyżna. W 2020 roku uczęszczało do niej 75 uczniów z Bielanki, Raby Wyżnej,
Sieniawy.
Liczba uczniów szkole:
•
•

wychowanie przedszkolne: 16 uczniów
oddział I-VIII: 59 uczniów

Liczba nauczycieli:
Zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Bielance w 2020 r. 23 nauczycieli
ogółem, z czego:
•
•

1 nauczycielka przebywająca na urlopie wychowawczym
1 nauczycielka będąca na zastępstwie

22 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 1 nauczycielka będąca na zastępstwie
jest w trakcie studiów magisterskich. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane przygotowanie
pedagogiczne. Siedemnastu posiada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, trzech mianowanych,
trzech kontraktowych.
Wyniki edukacyjne:
•
•

4 uczniów otrzymało stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów
uczniowie z sukcesami brali udział w wielu wydarzeniach i konkursach szkolnych jak i pozaszkolnych

Wyniki egzaminów:
1. Język angielski: 52%- stanin 5
2. Język polski: 54%- stanin 5
3. Matematyka: 35%- stanin 3
Udział w programach:
•
•
•
•
•
•

Aktywne włączenie się w realizację innowacji pedagogicznej „Bądź sobą- szukaj własnej drogi”
Rządowy program ,,Program dla szkół” w roku szkolnym 2020/21 w ramach którego do szkoły dla
uczniów klas 1-3 dostarczane są owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne
Małopolski projekt pn. „Odkrywam Małopolskę” realizowany w 2020r. w ramach programu wsparcia
turystyki szkolnej kl. II-III
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program dający szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego,
bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji –
kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na nowoczesne technologie.
Wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna
tablica” Zakupiono 2 tablice interaktywne i przeszkolono nauczycieli w ich obsłudze.
W odpowiedzi na potrzeby zdalnego nauczania założono konta: MS Times oraz na platformie Eduelo
dla uczniów i nauczycieli. Wykorzystanie nowoczesnych platform podczas lekcji zdalnych,
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•
•
•

przygotowanie własnych materiałów multimedialnych (platformy quizziz, kahoot, prezi, genially),
udział w programie instaling – nauka słownictwa.
Projekt „Lekcje z Emocjami” organizowany przez Uniwersytet Dzieci
Udział w międzynarodowym projekcie anglojęzycznym eTwinning
Nauka programowania poprzez zabawę. Wykorzystanie nowoczesnej technologii Roboty Codey Rocky
– kodowanie na ekranie, klocki Lego Education WeDo 2.0, Scottie Go, Roboty Ozobot Bit.
Udział szkoły w akcjach:

•
•
•
•

•
•

•
•

SKO – organizacja lekcji tematycznych.
„Dzieci uczą rodziców” organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego – omówienie tematyki
bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Celem akcji było zwiększenie świadomości o otaczającym
nas świecie, a także zachęcenie dzieci do rozmowy na temat zagrożeń z rodzicami kl. III.
Akcji MEN „Razem na Święta”. Celem inicjatywy było zarówno zachęcenie uczniów do niesienia
pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych kl. III
Ogólnopolski projekt edukacyjny: ,,Szkolne Przygody Gangu Fajniaków’’ to projekt, którego celem jest
budowanie w dzieciach nawyków ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jest to
kolejna odsłona projektu edukacyjnego pod patronatem sieci Biedronka – udział w konkursie wygrana
kl. III z pośród 6999 prac.
Ogólnopolska kampania ,,Cała Polska czyta dzieciom” krzewiąca czytelnictwo i promująca wartościową
literaturę dla dzieci i młodzieży kl. III
Akcja MEN „Szkoła do hymnu” - odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” W tym roku ze względu na
ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zaśpiewano hymn on-line w ostatni dzień roboczy przed
Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 W ten sposób społeczność szkolna
włączyła się we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy kl. III
Współpraca z GOPS: dożywianie dzieci, transport.
Współpraca z Radą Sołecką: pozyskanie środków na zakup stolików i krzeseł szkolnych na kwotę brutto
3842,25 zł, pozyskanie automatu dezynfekującego na kwotę brutto 4998,60 zł
Konkursy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogólnopolski konkurs „Kangur” – wyróżnienie uczeń kl. III
Międzygminny Konkurs Recytatorski Wiersza Patriotycznego w Chochołowie 56 uczestników wyróżnienie uczeń kl. III
„Służby ratownicze Podhala, Orawy, Spisza i Pienin” Góral Info – konkurs zdalny kl. III
XVIII Międzygminny Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik –II miejsce ucznia naszej szkoły z kl. III
I miejsce ucznia kl. III w IX Gminnym Konkursie Plastycznym „Św. JP II – niestrudzony pielgrzym”
Rejonowy konkurs wiedzy o AIDS- III miejsce ucznia naszej szkoły
Udział i bardzo dobre wyniki w konkursach z języka angielskiego: kuratoryjnym oraz Archimedes.
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
– wyróżnienie uczennicy kl. III
XVIII Memoriał Bronisława Czecha- V miejsce dla Szkoły
Gminna Olimpiada z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i 15. rocznicy ustanowienia kard.
Stanisława Dziwisza Metropolitą Krakowskim
IX konkurs „Doświadczenie przyrodnicze”
Konkurs palm w Bielance
Państwowej Straży Pożarnej – krzyżówka kl. III
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Wycieczki i uroczystości szkolne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uroczyste podsumowanie 5-letniej innowacji pedagogicznej pt. „Kurs na Słońce”
50-lecie nadania Szkole im. Mariusza Zaruskiego
Promocja książki ucznia naszej szkoły Z. Króla „Ucieczka przed przeznaczeniem” VII (Przygotowanie
części multimedialnej: quizy online, kody QR, film z przebiegu innowacji)
Wieczorów filmowy oraz Quiz z okazji Dnia Dziecka online
Dzień Babci i Dziadka
Szkolny przegląd kolęd i piosenek świątecznych
Wycieczka do Warszawy
Ojcowski Park Narodowy kl. II – III
Kino Śnieżka Rabka
Działalność charytatywna:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akcje społeczne, m.in. współpraca z organizacją UNICEF,
Dzień osób z zespołem Downa,
Sumienie dla Afryki
Kartka dla Medyka
Ile waży św. Mikołaj?- sprzedaż kartek świątecznych, kiermasz ciast,
Zbiórka plastikowych nakrętek,
Zorganizowanie akcji charytatywnej na terenie szkoły „Nakarm psa z OLX” ,
Zgłoszenie szkoły do akcji „Kupuj odpowiedzialnie” oraz „Razem na święta”,
Kolportaż ulotek dla rodziców i dzieci dotyczących uzależnień .
Działalność szkoły w czasie pandemii Covid-19:

•

Opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły:
− maseczki
− dezynfekcja
− dystans

•

Wprowadzenie wielonarządowości zdalnego nauczania.
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie jest niewielką, wiejską placówką
oświatową z długą historią. W Szkole Podstawowej w Harkabuzie w 2020 r. zatrudnionych było 26
nauczycieli. Nauczyciele w podziale na awans zawodowy: kontraktowi 6, mianowani 4, dyplomowani 16.
Jeden nauczycieli przebywa na urlopie macierzyńskich, dwoje na urlopie wychowawczym i dwoje uzupełnia
etat. W szkole uczyło się 81 uczniów w 8 oddziałach oraz 18 dzieci w oddziale przedszkolnym, jeden uczeń
realizuje obowiązek szkolny w OREW.
Rok 2020 był bardzo specyficzny z powodu pandemii covid-19, która od 11.03.2020 zupełnie
zmieniła funkcjonowanie szkoły, wpłynęła znacząco na zmiany w szkolnym kalendarzu - między innymi
z powodu braku możliwości organizowania wycieczek i uroczystości w większych grupach. I uczniowie,
i nauczyciele, i rodzice musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością. Wrześniowy powrót do szkoły okazał się
tymczasowy – od 26.10.2020 do dziś klasy IV-VIII uczą się w trybie zdalnym, a klasy młodsze uczą się
zależnie od decyzji rządu w szkole lub w domu.
Tym razem szkoła jest dobrze przygotowana – wszyscy uczniowie biorą udział w lekcjach online
prowadzonych zgodnie z planem lekcji poprzez platformę Teams. I nauczyciele i uczniowie zostali
zaopatrzeni w potrzebny sprzęt (laptopy, tablety). Głównym problemem technicznym, z którym się
borykamy, jest słaba jakość Internetu w szkole i w niektórych domach w Harkabuzie i Bukowinie Osiedle.
Szkolne łącze uniemożliwia prowadzenie lekcji online – trzech pracujących w tym samym czasie nauczycieli
powoduje, że połączenie zostaje zerwane. Z tego powodu nauczyciele prowadzą lekcję łącząc się z uczniami
ze swoich domów. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu uczeń-nauczyciel, jednak dokładamy wszelkich
starań, by zapewnić naszym podopiecznym jak najbardziej efektywną naukę i wspieramy ich motywację
do nauki oraz dbamy o dobre samopoczucie. Nauczyciele są dyspozycyjni i kontaktują się tak z uczniami, jak
i z rodzicami za pomocą innych platform czy aplikacji (Librus, Whatsapp, Messenger, e-mail, telefon). Dla
uczniów klasy VIII raz w tygodniu organizowane są konsultacje w małych grupach (język polski, matematyka
i język angielski).
KULTYWOWANIE TRADYCJI
W roku 2020 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.
Grupa przedszkolna, która uczęszczała do szkoły w czasie, kiedy inni uczniowie uczyli się w trybie zdalnym,
przygotowała jasełka.
PATRIOTYZM
Nasza placówka dba o wartości patriotyczne, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnym.
W roku 2020 – co prawda w formie online, ale jak zwykle uroczyście - obchodziliśmy Święto Konstytucji
Trzeciego Maja oraz 102. rocznicę odzyskania niepodległości.
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WYCIECZKI
Pragniemy w naszych uczniach rozpalać ciekawość świata i promować aktywne spędzanie czasu,
dlatego też zawsze staraliśmy się organizować wiele ciekawych wycieczek. Niestety, nie udało nam się
zrealizować żadnej z planowanych wycieczek z powodu pandemii i wprowadzonych obostrzeń.
ROZWÓJ TALENTÓW
Nasza szkoła daje uczniom możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań – nie tylko
poprzez udział w licznych konkursach (muzycznych, 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). I te działania zostały uniemożliwione lub znacznie
ograniczone z powodu pandemii.
Realizowane innowacje:
−

Uczennice z kl. VII i VIII wzięły udział w Gminnej Innowacji Pedagogicznej pod tytułem: „Bądź sobą,
szukaj własnej drogi” wraz z uczniami innych szkół gminy Raba Wyżna.

−

Innowacja pedagogiczna ,,Antologia utworów Marii Konopnickiej. Ocalić od zapomnienia”.

Udział w konkursach:

-

szachowy konkurs feryjny w Rabie Wyżnej
Małopolski Konkurs Matematyczny
Międzynarodowym Konkursie Matematyczno - Logicznym Arcymistrz Mnożenia organizowanym
w ramach obchodów X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (finalista)
konkurs tematyczny ,,Z Dobrą Nowiną przez życie” (laureat)
VIII Powiatowy Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża w Odrowążu (listopad
2020) – duet uczennic otrzymał Nagrodę Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.
konkurs recytatorski im. K. Kracik w Jabłonce ( dwa I miejsca i III miejsce)
Powiatowy Konkurs Wiedzy Prawnej
Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Ortograficzny”
Gminny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Niestrudzony Pielgrzym”
Humanistyczny Konkurs Kuratoryjny (j. polski)
turniej piłki nożnej w ramach gminnej Olimpiady Dzieci i Młodzieży z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana
Pawła II w Skawie ( dziewczęta kl.4-6 – 2 miejsce, dziewczęta kl.7-8 – 3miejsce, chłopcy kl.4-6 – 8
miejsce, chłopcy kl.7-8 – 5miejsce)
XVIII Memoriał B. Czecha w sportach zimowych – Chabówka (uczennica kl.2 – 2 miejsce)
gminne eliminacje zawodów piłki siatkowej ID (chłopcy kl. 4-6 – 5 miejsce)

Akcje online:
- „Jak sobie radzić w czasie pandemii?” – zdjęcia uczniowskich zainteresowań
- „Dzień Książki w czasie pandemii” – zdjęcia przeczytanych książek (uczniowie, rodzice i nauczyciele)
- akcja „Stay at home” – zdjęcia plakatów wykonanych w języku angielskim
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-

życzenia na Dzień Mamy, Dzień Dziecka i Dzień Ojca
pożegnanie klasy VIII
świąteczne wypieki

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA i WOLONTARIAT
Liczne akcje przeprowadzane w szkole pozwalają uczniom rozwijać empatię
i wrażliwość, otwierają na drugiego człowieka. Mimo utrudnień w roku 2020 wzięliśmy udział w:

-

sprzedaży Dobroczynnych Kartek Świątecznych
akcji Góra Grosza
akcji Wyślij Pączka do Afryki
zbiórce plastikowych zakrętek

UDZIAŁ W PROGRAMACH:
Uczniowie klas młodszych brali udział w programach:
−
−
−
−

−
−
−
−

−

Unijny Program ,,Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole” – uświadamianie uczniom znaczenia
warzyw i owoców w codziennej diecie,
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Szkolne przygody Gangu Fajniaków” –propagowanie czytelnictwa
i troska o środowisko naturalne oraz dobre nawyki ekologiczne,
Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”- edukowanie dzieci w zakresie bezpiecznego
korzystania z akwenów oraz wskazywanie sposobów aktywnego zagospodarowania czasu wolnego (nie
został zrealizowany w całości z powodu pandemii),
Projekt „Wnuczka, wnuczek edukuje - babcia, dziadek się stosuje!” Organizator: Komenda
Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Prewencji wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty. Stworzona
w ramach projektu prezentacja multimedialna w atrakcyjny sposób informuje seniorów jak nie stać
się ofiarą oszustwa.
Ogólnopolski Program ,,Ratujemy i Uczymy Ratować”, cykliczne zajęcia z udzielania pierwszej
pomocy, uzyskanie hologramów na świadectwa szkolne uczniów,
Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”- tematyka związana
z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.
Projekt „Mała książka –wielki człowiek”- propagowanie codziennego czytania wśród najmłodszych.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy” pod patronatem min. Ministra Edukacji
Narodowej- projekt miał na celu wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności,
współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia
(rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla
godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
„Czyściochowe przedszkole” - kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci.

PROFILAKTYKA
Szkoła realizuje program „Trzymaj Formę”:

-

propagowanie zdrowego stylu życia
promowanie zbilansowanego odżywiania połączonego z aktywnością fizyczną,
przeciwdziałanie otyłości,
zachęcanie do aktywności fizycznej,
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-

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
Z 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,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju:
- 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.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:
-otrzymywanie certyfikatów ukończenia szkolenia oraz hologramów WOŚP na Świadectwa szkolne,
-pozyskiwanie pomocy dydaktycznych do nauki udzielania pierwszej pomocy ( podręczniki).
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej:
-praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych,
-udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych,
Sieć szkół z całej Polski, których patronką jest Maria Konopnicka:
- w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej
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),
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej;
- prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności,
-organizowanie warsztatów dla uczniów i zwiedzanie Banku Spółdzielczego,
-udział w konkursach o tematyce oszczędnościowej,
Policja w Rabce-Zdroju;
-prowadzenie przez policjantów w szkole prelekcji dla uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, bezpieczeństwa w sieci i innych zagrożeń,
Stowarzyszenie Czarna Orawa:
-współudział w organizowaniu imprez środowiskowych,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Nowym Targu:
-udział w Ogólnopolskim Konkursie
Centrum Kultury w Jabłonce:
-udział w konkursach recytatorskich, plastycznych,
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu:
- współpraca w zakresie opieki nad uczniami z rodziny zastępczej
Gminny Ośrodk Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej:
-zorganizowanie dla uczniów zajęć profilaktyczno-wychowawczych w ramach świetlicy,
-refundowanie posiłków uczniom z rodzin wymagających wsparcia materialnego,
Stowarzyszenie Sursum Corda;
-kolportaż kartek świątecznych wielkanocnych i bożonarodzeniowych,
-wparcie finansowe podopiecznych Stowarzyszenia
Małopolskie Centrum Kultury:
-szkolenia i warsztaty dla nauczycieli,
Wydawnictwa MAC, Nowa Era:
-szkolenia i warsztaty dla nauczycieli,
Fundacja SENSORIA i Fundacja ROSA:
- udział w akcji „Bohateron - prześlij pocztówkę dla powstańca”.
Dokładamy wszelkich starań, by pobyt uczniów w naszej szkole był czasem urozmajconym,
inspirującym, pobudzającym do rozwoju. Łączymy tradycję i nowoczesność, pielęgnujemy relacje między
uczniami, rodzicami i nauczycielami, ponieważ to my wszyscy razem tworzymy naszą szkołę. Poczucie więzi
jest szczególnie ważne w niepewnych czasach pandemii, które wymuszają od wszystkich zmianę
zachowania, nabywanie nowych umiejętności i na plan pierwszy wysuwają takie wartości jak empatia,
odpowiedzialność za siebie i innych i ogromna wyrozumiałość dla uczniów potrzebujących poczucia
bezpieczeństwa i stabilizacji. Jest to priorytetem naszej szkoły.
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Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu
Szkoła jest ośmioletnią szkołą z Oddziałem Przedszkolnym. Obecnie uczy się w niej 73 uczniów, jest
zatrudnionych 24 nauczycieli.
W czerwcu 2020 roku uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty.
Wyniki, jakie osiągnęli przedstawiają się w następujący sposób:
− Język polski – stanin 7 – wynik bardzo wysoki
− Matematyka – stanin 5 – wynik średni
− Język angielski – stanin 5 - wynik średni.
Uczniowie w szkole mają sprzyjające warunki lokalowe. Do ich dyspozycji pozostaje
8 sal lekcyjnych, wyposażonych w sprzęt multimedialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzieci
korzystają również z sali gimnastycznej, placu zabaw, odremontowanego w 2020 roku, boiska sportowego,
biblioteki multimedialnej, odremontowanej w 2020 roku i systematycznie wzbogacanej o nowe zbiory.
Uczniowie chętnie realizują dodatkowe zadania, biorą udział w zajęciach rozwijających ich zainteresowania
i uzdolnienia. Realizują ciekawe projekty. Pielęgnujemy swoją kulturę, krzewimy patriotyzm podczas
obchodów świąt państwowych, biorąc udział w quizach, konkursach, imprezach, naśladując patriotyczną
postawę naszych wspaniałych patronów. W roku 2020 realizowane były następujące projekty i programy:
• „Małopolska w zdrowej atmosferze”,
• Aktywna Tablica,
• „Owoce i mleko w szkole”,
• Innowacyjny projekt „Na Orawie bywom”
• Uczestniczenie klas IV-VIII w projekcie „Lepsza Szkoła” uzyskanie tytułu „Lepsza szkoła”
• Udziału w projekcie organizowanym przez KRUS pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek
się stosuje!”
• Realizacja projektu Małopolskiego Ośrodka Sportu „PROJEKT SKS 2020”
• Realizacja programu SANEPIDU „Bieg po zdrowie”, „Nie pal przy mnie-proszę”,
• Udział w projekcie: „Mały Miś – czytające przedszkolaki” promującego twórczość polskich poetów
i pisarzy.
• Udział w projekcie „Mały Miś i prawa dziecka” – rozwijanie postaw obywatelskich.
• Udział w projekcie ogólnopolskim „Piękna Nasza Polska Cała” i uzyskanie podziękowania od
Prezydenta RP za udział w tej ogólnopolskiej akcji
Ponadto w szkole realizowano innowacje pedagogiczne, które wpłynęły na rozwój zainteresowań
uczniów, a także lepsze poznanie regionu i jego historii. Były to:
• Udział w innowacji pedagogicznej dla uczniów zdolnych we współpracy ze Szkołą Podstawową
w Rabie Wyżnej w ramach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – prowadzenie cyklicznych
warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów zdolnych ( w innowacji brali udział
zdolni uczniowie z naszej szkoły z klas 7 i 8 ).
• Autorski program „Stymulująca rola bajek w zajęciach edukacyjnych oraz w terapii logopedycznej”
w Oddziale Przedszkolnym, klasie I i II.
• Innowacja pedagogiczna „Na Orawie bywom”.
• Innowacja pedagogiczna Sposoby na lekturę.
• Innowacja pedagogiczna: Z ortografią za pan brat.
• Innowacja Podróże z Patronami szkoły.
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Ponadto szkoła rozwija zdolności i zainteresowania wychowanków, którzy biorą udział w
konkursach szkolnych i pozaszkolnych, odnosząc w nich liczne sukcesy.
W roku 2020 były to:
•
•
•
•
•
•
•

Udział uczniów w festiwalu pieśni patriotycznej i żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża, zdobycie nagrody
specjalnej starosty nowotarskiego.
II miejsce w konkursie recytatorskim im. K. Kracik,
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Święty Jan Paweł II – przyjacielem sportu”.
Konkurs literacki im. P. Borowego – zdobycie I nagrody.
Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe on-line – laureat.
Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna – I i II miejsce.
Gminna Olimpiada Dzieci i Młodzieży z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w Skawie –
I miejsce dziewczynek klas I-III.

Mocną stroną prowadzonych działań wychowawczych jest budzenie postaw patriotycznych wśród
dzieci. W roku 2020 zorganizowaliśmy Powiatowy Konkurs Twórczości Poetyckiej z okazji roku
jubileuszowego 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.
W szkole w czasie trwania kształcenia na odległość również prowadzono liczne akcje i inicjatywy:
• Akcja „Góra grosza” - uczniowie Szkoły Podstawowej w Podsarniu zebrali łącznie 475,87 zł.
• Zbiórka zużytych baterii.
• Zbiórka kosmetyków oraz odzieży na zimę dla bezdomnych kobiet z Przytuliska św. Brata Alberta
w Krakowie.
• Udział uczniów w ogólnopolskiej akcji Klucz do nieba.
• Światowy Dzień Zespołu Downa - udział wychowanków w internetowej akcji
#skarpetkowewyzwanie.
• Włączenie się członków Szkolnego Klubu Wolontariatu w ogólnopolską akcję #liniaprosta, opublikowanie zdjęć w Internecie będących cegiełką w zbiórce funduszy na rzecz osób z zespołem
Downa.
• Udział uczniów w akcji objętej patronatem Narodowego Centrum Kultury MłodziDzieciom, nagranie
przez wolontariuszy bajek dla dzieci, otrzymanie certyfikatów.
• Udział w ogólnopolskiej akcji „BohaterON” – wysyłanie kartek do Powstańców warszawskich.
• Udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej "Jesteś twórcą - masz prawo".
• Organizacja i realizacja projektu z zakresu doradztwa zawodowego: „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce II.
• „Konkurs literacki na przekład wiersza staropolskiego „Ojczysty - dodaj do ulubionych.
• Dzień Książki 2020.
• Mistrz ortografii oraz Mistrz dyktand (platforma internetowa dyktanda.pl).
• Turniej dla klas IV-VIII „Jak dobrze znasz język polski?” Rozwiązywanie zadań przez klasy IV-VIII
z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich na platformie Quizziz.
• Konkurs Fundacji Honor Pomagania Dzieciom „Barka dla Jana Pawła II”.
• Konkurs plastyczny „Jan Paweł II- Papieżem wszystkich ludzi”.
• Konkurs plastyczny dla dzieci „Mój Brzechwa”.
• Konkurs fotograficzny „Jej portret, jego portret, ich portret”.
• Konkurs plastyczny „Pocztówka do nieba”.
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Baterie? Zbieram odDZIELNIE".
• Dzień Rodziny – prezentacja multimedialna.
• Wirtualna Procesja z palmami
• „Dzień Dobrych uczynków” - prezentacja multimedialna
• Dzień Matki w formie prezentacji multimedialnej.
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•
•
•
•

Dzień Dziecka w formie prezentacji multimedialnej.
Prowadzono zdalne obchody Święta Konstytucji 3-go Maja – „Historia po królewsku”
W 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach
dziecka – całościowo przypomniano podstawowe prawa najmłodszych.
Udział w poświęceniu i otwarciu ścieżki rowerowej i szlaku papieskiego z okazji 100. rocznicy
urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II.

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. Świętego Jana Pawła II w Podsarniu - Harkabuzie, Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, Koło
Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie ORAWIANKI z Podsarnia, Gminny Ośrodek Kultury w Rabie
Wyżnej, Straż Pożarna, Policja, Przytulisko św. Brata Alberta w Krakowie, Fundacja Powszechnego Czytania,
Referat Misyjny Księży Werbistów, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.
W szkole prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu, który ochoczo angażuje się w różne projekty
i programy na rzecz dobra bliźniego. W grudniu 2020 roku Klub został odznaczony Orderem Świętego
Mikołaja przyznawany tym, którzy podejmowali działania służące wsparciu innych, zwłaszcza w trudnym
czasie pandemii. Kapituła Orderu doceniła aktywną działalność naszych wolontariuszy i przyznała im to
wspaniałe wyróżnienie, doceniając ogromne zaangażowanie uczniów na rzecz osób potrzebujących.
Możemy liczyć także na lokalnych pasjonatów pszczelarstwa, rolnictwa, czy stolarstwa. W miarę
możliwości zapraszamy również do szkoły ciekawych ludzi - aktorów, sportowców, przedstawicieli różnych
zawodów, którzy swoją pasją dzielą się z uczniami.
Chlubą i wizytówką naszej szkoły jest sztandar z wizerunkiem Pary Prezydenckiej Marii i Lecha
Kaczyńskich.
Dbamy o dobre imię szkoły, promujemy swoje sukcesy i osiągnięcia oraz opisujemy ważne
wydarzenia na stronie internetowej, na bieżąco dokumentujemy życie szkoły w kronikach szkolnych oraz
albumach.
Na czas kształcenia nauki zdalnej – kształcenia na odległość opracowane zostały szczegółowe
procedury i zasady pracy z uczniami. Lekcje zdalne prowadzone były z użyciem metod i technik kształcenia
na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego Librus Synergia.
Organizacja posiedzeń Rady Pedagogicznej odbywała się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy
Microsoft Teams. Podczas nauki zdalnej w szkole organizowane były również konsultacje dla uczniów klasy
VIII, a w czerwcu uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty.
W ramach programu „Szkoła Zdalna” oraz „Szkoła Zdalna +” otrzymaliśmy 10 nowych laptopów,
które użyczano uczniom i nauczycielom. Rodzice uczniów byli bardzo zaangażowani w nauczanie zdalne,
dbali o to, by dzieci systematycznie wykonywały zadania przydzielone im przez nauczycieli oraz brali udział
w zajęciach on-line.
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Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
Szkoła swą siedzibę ma w dwóch budynkach Raba Wyżna 120 i Raba Wyżna 65, administruje
boiskiem sportowym „Olimpik” i kompleksem sportowym „Orlik”.
Społeczność szkolną od września 2020 roku tworzy: 466 uczniów (w 2 oddziałach przedszkolnych oraz 19
oddziałach klas I-VIII), 51 nauczycieli i 13 pracowników obsługi.
Szkoła część roku pracowała w trybie zdalnym:
•
•
•

klasy I-VIII i oddziały przedszkolne od 13 marca 2020 r. do 27 czerwca 2020 r.;
klasy IV-VIII od 19 października 2020 r. , klasy I-III od 9 listopada 2020 r. do końca roku
kalendarzowego;
w okresie nauki zdalnej organizowane były w szkole zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów
klas I-III i oddziałów przedszkolnych, a także dla uczniów z klas I-VIII z dysfunkcjami
i niepełnosprawnością oraz uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani
w przeciwdziałanie, zapobieganie i walkę z COVID-19.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 - wg skali staninowej:
−
−
−

język polski - 2;
matematyka - 5;
język angielski - 5.

Placówka realizuje projekty i programy edukacyjne:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

„Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka” - programem objęci uczniowie oddziałów
przedszkolnych i klas I-V we współpracy z Agencją Rynku Rolnego;
Program edukacyjny Ekonomia na co dzień- rozwijający u uczniów wiedzę na temat podstaw
ekonomii;
Szkolne Przygody Gangu Fajniaków - ogólnopolski program. Propagowanie czytania i wspólnego
działania na rzecz naszej planety wśród uczniów klas I - III i dzieci z oddziałów przedszkolnych;
Czytam sobie. Pierwsza klasa! - ogólnopolski projekt propagujący czytanie książek wśród uczniów
klas I;
Ogólnopolska akcja ,,Zdrowo i sportowo”. Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim
aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat). W akcji biorą udział uczniowie klas 0-3;
Ogólnopolski projekt ,,Tydzień dla niepodległej”. Celem projektu było: propagowanie wartości
patriotycznych z okazji obchodów Święta Niepodległości;
Ogólnopolski projekt ,,Z kulturą mi do twarzy”. Celem projektu jest wzmacnianie poczucia
tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
Ogólnopolski projekt ,,Czytam z klasą”. Celem projektu było: rozbudzenie u uczniów ciekawości
literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz
aktywnego słuchania;
Ogólnopolski projekt „Mała książka - wielki człowiek” , której celem jest zachęcenie rodziców do
codziennego czytania z dzieckiem.

Innowacja:
• „BĄDŹ SOBĄ –SZUKAJ WŁASNEJ DROGI….”- cykl zajęć dla uczniów z terenu gminy
zainteresowanych przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi;
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•
•
•

Rozwijam skrzydła… - fizyka w korelacji z matematyką w innym wymiarze- skierowana do ucznia
klasy VIII, który wykazuje szczególne zdolności w kierunku fizyki i matematyki;
Szachy- logika i strategia rozwiązywania problemów;
Igraszki logopedyczne, czyli ćwiczenia aparatu artykulacyjnego na wesoło.

Projekty i programy profilaktyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” Program antynikotynowy realizowany
w oddziałach 0-VIII;
„Owce w sieci” - Program ukazujący zagrożenia cyberprzemoc ;
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 ;
#zostańwdomu #czasnarelacje: akcja skierowana do rodziców i uczniów mająca pomóc w sytuacji
zamknięcia w związku z epidemią koronowirusa ;
Kampania #ZglosTo -kampania Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
przeciwko szkodliwym treściom w Internecie;
Kampanie Bądź z innej bajki, Nie zagub dziecka w Sieci - kampanie edukacyjne związane z
bezpieczeństwem naszych dzieci w Internecie;
szkolna kampania: Jak radzić sobie z HEJTEM nt. zjawiska Hejtu w rzeczywistości internetowej;
szkolna kampania : „ Mam prawo do ochrony przed przemocą” nt. przemocy, w tym przemocy
w rodzinie ;
Dzień życzliwości;
Międzynarodowy dzień tolerancji;
Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych;
Międzynarodowy dzień praw człowieka;
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci;
Dzień bezpiecznego Internetu.

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;
zbiórka plastikowych zakrętek z przeznaczeniem na leczenie chorej mukowiscydozę Wiktorii;
ogólnopolska akcja „1 % podatku może wiele”- kampania informacyjna;
cykliczna akcja- ciasto dla Artura- zbiórka funduszy na leczenie;
wolontariusze czytają- cykl spotkań czytelniczych z młodszymi dziećmi z przedszkola i klas I-III naszej
szkoły.

Uczniowie brali udział w licznych konkursach kuratoryjnych , zdobywając w 2020 roku dwa tytuły
finalisty z: Małopolskiego Konkursu z Fizyki oraz Małopolskiego Konkursu Geograficznego.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich
Zespół Szkolno-Przedszkolny mieści się w dwóch budynkach usytuowanych w centrum Rokicin
Podhalańskich. W budynku głównym siedzibę ma szkoła podstawowa i uczą się w nim uczniowie klas II do
VIII. W drugim budynku jest przedszkole oraz klasa I (1 oddział) szkoły podstawowej. Budynek szkoły
i przedszkola są na bieżąco remontowane. Obiekt, 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. W tym roku wykonane zostało gruntowne mycie elewacji i dachu na budynku przedszkola
i szkoły oraz remont i rozbudowę sieci komputerowej.
Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej, pracownie fizyczno-chemiczną posiadającą
odpowiednie wyposażenie, które na bieżąco jest uzupełniane oraz multimedialną pracownię językową,
pracownię komputerową i bibliotekę.
Zespół Szkolno-Przedszkolny posiada odpowiednią infrastrukturę przeznaczoną do zajęć
sportowych: salę gimnastyczną, boisko do piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej oraz tartanowe boisko
wielofunkcyjne, a także siłownię na wolnym powietrzu, które sfinansowane zostały ze środków
zewnętrznych i środków gminy. Baza wykorzystywana jest zarówno przez mieszkańców naszej miejscowości
jak i przez uczniów w czasie zajęć wychowania fizycznego począwszy od najmłodszych klas i zajęć
sportowych w ramach projektu „Nowy zawód – nowa perspektywa - lepsze jutro”- finansowanego ze
środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zajęć Szkolnego Klubu Sportowego –
dofinansowanego ze Szkolnego Związku Sportowego. Przy szkole znajduje się również plac zabaw, który jest
corocznie modernizowany a w tym roku został powiększony w ramach projektu „Do przedszkola chodź
i Ty”, z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
W szkole działa świetlica, ciesząca się dużym zainteresowaniem.
Wyposażenie szkoły i przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne wzbogacane jest każdego roku.
W tym roku w ramach projektu „Do przedszkola chodź i Ty”, z funduszy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 doposażone zostało przedszkole: pozyskało
monitor interaktywny, magiczny dywan, 4 tablety i wiele innych cennych pomocy do kodowania, zajęć
logopedycznych, psychomotorycznych, matematyczno-przyrodniczych i plastycznych.
Obecnie w szkole we wszystkich klasach znajdują się tablice interaktywne lub monitory
interaktywne oraz laptopy. W tym roku dla poprawy funkcjonowania zdalnego nauczania
w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” zakupiono 11 laptopów,
a z budżetu szkoły zostało zakupionych 5 laptopów, 4 tablety i 2 tablety graficzne, dzięki czemu można było
wypożyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom w trakcie kształcenia na odległość.
By zapewnić bezpieczeństwo uczniów, szkoła podłączona została do OSE -Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
(OSE) dającej dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Jest odpowiedzią na wyzwania
współczesnej edukacji – kształtującej kompetencje cyfrowe
i otwartej na nowoczesne technologie.
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Szkoła od kilku lat korzysta z dziennika elektronicznego oraz z programu e-biblioteka.
Szkoła i przedszkole dba o wszechstronny rozwój swoich wychowanków. Zatrudnia
wykwalifikowanych nauczycieli, pedagoga, logopedę, pielęgniarkę szkolną, służących pomocą w kształceniu,
wychowaniu i opiece nad uczniami.
Zespół Szkolno-Przedszkolny zatrudnia 36 nauczycieli, z których:
−
−
−
−

26 to nauczyciele dyplomowani,
6 – nauczyciele mianowani i 4 to nauczyciele kontraktowi.
W przedszkolu jest zatrudnionych 8 nauczycieli.
W szkole pracuje 27 nauczycieli, w tym 5 pracujących zarówno w szkole jak i przedszkolu
(katecheta, nauczyciel j. angielskiego, pedagog, logopeda).

W roku 2020 jeden nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci. Zajęcia odbywają się w 4 oddziałach: dwóch pięciogodzinnych
i dwóch dziewięciogodzinnym. W szkole uczy się 191 uczniów, w 10 oddziałach.
Szkoła i przedszkole wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu zarówno na płaszczyźnie państwowej
jak i regionalnej, dbaniu o przywiązanie do tradycji i wartości chrześcijańskich poprzez szerzenie sylwetki
patrona, uroczystości patriotyczne, konkursy, sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej
usytuowanymi na terenie naszej wsi. Jedne z ważniejszych to: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,
Rocznica Odzyskania Niepodległości połączona z akcją „Do hymnu”, a także Zagadkowy 11 listopada –
escape room oraz udział w ogólnopolskiej akcji BohaterON oraz wiele innych. Duży nacisk kładziemy
również na szerzenie zamiłowania do czytania oraz kształcenie kompetencji kluczowych.
W 2020 roku zorganizowaliśmy szczególny, bo połączony z obchodami 100 rocznicy urodzin naszego
rodaka Św. Jana Pawła II, XVIII Memoriał Bronisława Czecha. Tradycyjnie wzięli
w nim udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Raba Wyżna. Celem memoriału było uczczenie
pamięci wspaniałego sportowca, patrona naszej Szkoły oraz integracja dzieci
z terenu gminy i popularyzacja sportów zimowych.
W szkole organizuje się zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz rozwijające kreatywność
i zainteresowania uczniów. Systematycznie prowadzi się analizę wyników egzaminów zewnętrznych w celu
właściwej organizacji procesów dydaktycznych służących podniesieniu efektów kształcenia.
W 2020 roku w związku z sytuacją spowodowaną pandemią Covid-19 i wszystkimi z tym związanymi
obostrzeniami przedszkole i szkoła w okresie od 25 marca 2020r. do końca roku szkolnego 2019/2020
pracowały w systemie zdalnym. Nowy rok szkolny rozpoczął się bardziej optymistycznie, choć z wieloma
obostrzeniami i w dużym reżimie sanitarnym. Niestety w drugiej połowie października na krótki czas
przedszkole zmuszone zostało przejść w system pracy zdalnej pracowało zarówno wiosną jak i jesienią
w oparciu o stronę internetową przekazując w ten sposób pomysły na zabawy i zadania do wykorzystania
przez rodziców do pracy z dzieckiem. W związku ze wzrostem zachorowań, decyzją ministerstwa od 26
października do końca roku 2020 szkoła również pracowała w trybie pracy zdalnej.
W tym czasie nauka odbywała się w oparciu o dziennik elektroniczny oraz platformę TEAMS
a także inne aplikacje do przygotowywania zajęć online np.: Quizizz, platformę e-podręczniki, Droga
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z klasą, Vascak, LearningApp, Generator kodów QR, krótkie filmiki instruktażowe na Youtube, Pi-stacji,
multićwiczenia, Matzoo z Multibookiem, uczniowie były odsyłani do obejrzenia lekcji w Kujawsko –
Pomorskiej e – szkole, flipbooka, prezentacji genially, word wall, power point, kahoot. Do podsumowania
zadań, sprawdzianów nauczyciele stosowali aplikacje: Microsoft forms, learning apps, kahoot, eduelo, guiz
milionerzy, matzoo, quizizz, droga z klasą, canvam, jak również platformę e-podręczniki. Zajęcia odbywały
się zgodnie z planem lekcji, głównie w formie lekcji online. W tym trudnym czasie, dużym wsparciem
i pomocą były zakupione i wypożyczone uczniom laptopy oraz tablety, które umożliwiły dzieciom
uczestnictwo w zajęciach.
Na terenie szkoły zorganizowano opiekę dla uczniów, których rodzice zaangażowani są
w walkę z epidemią – praca w służbie zdrowia oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Wszyscy nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów, utrzymując kontakt telefoniczny,
poprzez e-dziennik, platformę edukacyjną Teams, jak również poprzez dostępne komunikatory.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty
W 2020 roku egzamin ósmoklasisty pisało 13 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rokicinach Podhalańskich osiągając ze wszystkich przedmiotów wyniki wyższe niż średnia: gminy,
powiatu, województwa i kraju.
•
•
•

Język polski – 68%, stanin 7
Matematyka – 63%, stanin 8
Język angielski - 65%, stanin 7

Projekty i programy
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 2020 realizowano następujące programy i projekty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autorski program „Dziecko przyjacielem przyrody”
„Do przedszkola chodź i TY”
Wnuczek, wnuczka edukuje dziadek babcia się stosuje
Ogólnopolski program Uczymy dzieci Programować z Akademią EduSense i Anną Świć („Kodowanie
na dywanie”) VI edycja
„Cała Polska Programuje”
Europe Code Week 2020
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
Akademia Aqafresh – program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków.
Kubusiowi Przyjaciele Przyrody.
„Cała polska czyta dzieciom – czytające szkoły, czytające przedszkola”
Program „Szkoła Promująca Zdrowie”
Projekt „ Zdalne lekcje z energią”- bezpłatne szkolenie nauczycieli w zakresie kompetencji
cyfrowych.
Zajęcia sportowe – w ramach projektu „Nowy zawód – nowa perspektywa - lepsze jutro
Zajęcia SKS – dofinansowany ze Szkolnego Związku Sportowego
Projekt „ Szkoła Odkrywców Talentów”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt „Cała Polska czyta dzieciom – czytające szkoły, czytające przedszkola”
Program „Nie pal przy mnie, proszę”
Czyste powietrze wokół nas
Bezpieczny internet
Program „Bieg po zdrowie”
Dbamy o środowisko – zbiórka baterii i zużytych tonerów
Agresji mówimy nie
Mleko z klasą – dofinansowany z Agencji Rynku Rolnego,
Owoce w szkole – dofinansowanie z Agencji Rynku Rolnego
Nauka pływania – dla uczniów klasy III (trwająca bardzo krótko ze względu na pandemię)

Na szczególną uwagę zasługuje realizacja w przedszkolu projektu „Do przedszkola chodź
i Ty”, finansowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.
W ramach projektu dzieci korzystają z wielu ciekawych zajęć, które odbywają się bezpłatnie
poza podstawą programową, są to: zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe, psychomotoryczne,
matematyczno-przyrodnicze, plastyczne, zajęcia z kodowania i programowania oraz zajęcia
rewalidacyjne.
Innowacje:
W przedszkolu
•
•
•
•
•
•

Spotkanie z regionem
W szkole:
Bezpiecznie przez życie
Bo tańczące dzieci, to szczęśliwe dzieci
Między biologią, a chemią – doświadczenia w małej skali
Jestem fizykiem

Szkoła Podstawowa i Przedszkole należą do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jako Szkoła
Promująca Zdrowie uczymy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, zapewniamy bezpieczeństwo
i wpajamy zasady zdrowego stylu życia uczniom i przedszkolakom. Zarówno w przedszkolu jak i w szkole
organizujemy wiele ciekawych działań np. Tydzień zdrowia,
W tym roku z uwagi na pandemię wszystkie uroczystości i akcje musiały przybrać inny charakter
i przebiegać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi COVID-19. Mio to nawet podczas nauki zdalnej w naszej
szkole i przedszkolu organizowanych było wiele inicjatyw
i uroczystości państwowych, religijnych i charytatywnych.
Nasi uczniowie zdobyli wiele nagród i medali oraz wyróżnień w konkursach lokalnych
i gminnych.
Wyjątkowym sukcesem, którym mogą się pochwalić jest zdobycie przez 1 ucznia tytułu finalisty
w Małopolskim Konkursie z Fizyki.
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Rok 2020 wzbogacił również uczniów naszej szkoły w kolejne medale za osiągnięcia sportowe na
szczeblu powiatowym i gminnym.
Dużą uwagę poświęcamy wychowaniu do wartości i szacunku dla innych dlatego corocznie
organizowanych jest wiele akcji charytatywnych w tym roku zorganizowano: akcję ”Łańcuch dobra” – jako
pomoc dla dzieci chorych na dystrofię mięśniową, „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, „Adwentowy
kalendarz życzliwości”. Nadal zbieramy nakrętki z przeznaczeniem na pomoc chorym i potrzebującym
dzieciom, akcję „Znaczek na misje”, oraz akcję ekologiczną „Zimowy dom dla jeża”.
Mimo pandemii bardzo dobrze układa się współpraca naszej szkoły i przedszkola z różnymi
instytucjami wśród których wymienić należy Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub
Sportowy Szarotka i Pałac Seniora.
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Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Sieniawie
Szkoła Podstawowa w Sieniawie jest ośmioletnią szkołą z oddziałem przedszkolnym. Na dzień
31 grudnia 2020 roku w 10 oddziałach uczyło się 169 uczniów i było zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli:
11 dyplomowanych, 5 mianowanych, 4 kontraktowych i 1 stażysta. Każdy z nich posiada ukończone studia
magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne. W ramach zajęć uczniowie mają do dyspozycji sale
lekcyjne, w większości wyposażone w sprzęt multimedialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne (tablice
interaktywne, aktywne tablice i rzutniki multimedialne). Dzieci korzystają również z sali gimnastycznej,
boiska sportowego i biblioteki, która w tym roku została wzbogacona o ponad 350 pozycji książkowych.
Szkoła posiada 46 laptopów, które były systematycznie wypożyczane wszystkim potrzebującym uczniom
celu umożliwienia realizacji nauki zdalnej. Dodatkowo zmodernizowano sieć internetową na terenie
budynku szkoły, zakupiono nowe komplety ławek dla dwóch klas, utworzono w pełni wyposażony gabinet
pomocy przedmedycznej oraz zakupiono sprzęt w postaci lamp UV i dezynfekujących urządzeń czyszczących
w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i pracowników na terenie szkoły w okresie pandemii.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty:
−
−
−

Język polski - 60%,
Matematyka – 49%,
Język angielski – 42%.

W roku szkolnym 2019/2020 siedmioro uczniów uzyskała stypendium wójta za wyniki w nauce oraz
czterech za osiągniecia sportowe. Szczególne osiągniecia w dziedzinie sportu zostały wyróżnione dyplomem
starosty Nowotarskiego podczas noworocznego spotkania w styczniu 2020.
Najważniejsze osiągnięcia w roku 2020:
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DRUŻYNOWE
WOJEWÓDZTWO
• I miejsce w półfinale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w turnieju koszykówki dziewcząt
POWIAT
• I miejsce – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – sztafeta 4x100 m chłopców
• I miejsce – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Lekkoatletyczny Puchar Gorców 2020 –
chłopcy
• I miejsce pchnięcie kulą chłopców
• I miejsce sztafeta 4x100 m chłopów
• I miejsce – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt
•
II miejsce – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – sztafeta 4x100 m dziewcząt
• II miejsce - Mistrzostwo Powiatu w Lekkoatletyce - pchnięcie kulą dziewcząt
• II miejsce - Mistrzostwo Powiatu w Lekkoatletyce - sztafeta 4x100 m. dziewcząt
• II miejsce - Mistrzostwo Powiatu w Lekkoatletyce - bieg 100 m chłopców
• II miejsce - Mistrzostwo Powiatu w Lekkoatletyce - bieg 300 metrów chłopców
• II miejsce - Mistrzostwo Powiatu w Lekkoatletyce - skok w dal chłopców
• III miejsce – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Chłopców
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•
•
REJON
•
•
•
•
•

III miejsce - Mistrzostwo Powiatu w Lekkoatletyce - skok w dal chłopców
III miejsce chłopcy - Mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych

I miejsce – Mistrzostwa Gminy Raba Wyżna w mini-piłce siatkowej dziewcząt
II miejsce – Igrzyska Dzieci Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój w piłce nożnej chłopców
II miejsce – Igrzyska Dzieci Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój w halowej piłce nożnej dziewcząt
II miejsce – Mistrzostwa Gminy Raba Wyżna w piłce siatkowej dziewcząt
III miejsce – Igrzyska Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój w mini-koszykówce dziewcząt

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE INDYWIDUALNIE
• III miejsce – Otwarte Biegi Przełajowe – Puchar Burmistrza Rabki-Zdroju – runda jesienna
• V miejsce – Otwarte Biegi Przełajowe – Puchar Burmistrza Rabki-Zdroju – runda jesienna
• III miejsce – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rzut oszczepem dziewcząt
• III miejsce – Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Szkolna Indywidualna Liga LA – oszczep
• II miejsce – Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Szkolna Indywidualna Liga LA – kula
• I miejsce – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Szkolna Indywidualna Liga Lekkoatletyczna –
pchnięcie kulą
• II miejsce – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Szkolna Indywidualna Liga Lekkoatletyczna –
rzut oszczepem chłopców
INNE OSIĄGNIĘCIA
• Wyróżnienie z plastycznego konkursu pt. „Niepodległość” organizowany przez Miejski Ośrodek
Kultury w Nowym Targu
• Zakwalifikowanie do II etapu ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik
• Udział w półfinale ogólnopolskiego konkursu PixBlocks Challenge: 4 uczniów
• 1 i 2 miejsce w konkursie plastycznym pt. „Jak żyli ludzie za czasów Orkana” zorganizowanym przez
Muzeum Biograficzne Władysława Orkana w Porębie Wielkiej.

W szkole realizowane były następujące projekty: „Odkrywamy Małopolskę”, „Już pływam”, „Owoce
w szkole”, „Mleko w szkole”, OSE, „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła Plus”. Przez cały rok prowadzona była
również szkolna innowacja pt. „Jestem eko, jestem fit.”
W roku 2021 szkoła systematycznie współpracowała z innymi instytucjami. Wspólnie z radą sołecką
udało się zmodernizować monitoring szkolny, zakupić maszynę czyszczącą oraz sprzęt sportowy. Pomimo
trudności wynikających z nauki zdalnej, w szkole systematycznie odbywały się akcje charytatywne.
Nawiązano współpracę z następującymi fundacjami: Stowarzyszenie Pro Salute – udział w ogólnopolskiej
akcji charytatywnej „Łańcuch dobra”, Fundacja Podaruj Uśmiech, Fundacja Redemptoris Missio – udział
w akcji „Kup Pan Szczotkę” - zbiórka szczoteczek i past do zębów, mydeł dla dzieci z Afryki, Towarzystwo
Nasz Dom – udział w akcji Góra Grosza, Fundacja Dobra Farma – udział w akcji charytatywnej mającej na
celu wsparcie budowy szkoły dla dzieci w Afryce. Fundacja Dzieci Słońca – pomoc dla sierocińca
w Kamerunie, zbierano nakrętki, witaminę C i leki przeciwbólowe dla potrzebujących w innych
biedniejszych zakątkach świata.
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FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII
Podczas obowiązywania rozporządzenia o obowiązku nauki zdalnej szkoła organizowała zajęcia
z wykorzystaniem technik i metody pracy na odległość. Głównymi narzędziami służącymi do realizacji
podstawy programowej był dziennik elektroniczny Synergia Librus oraz platforma MS Teams. Do końca
2020 roku szkoła zapewniła wszystkim zainteresowanym uczniom i nauczycielom możliwość wypożyczenia
sprzętu komputerowego w postaci laptopów. Celem zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom
szkoły w okresie nauki stacjonarnej od września do listopada, opracowano procedury funkcjonowania
szkoły w okresie pandemii (harmonogramy przyjścia do szkoły, wydzielono przestrzenie dla poszczególnych
klas, przeniesiono szatnie) oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt (lampa UV, czyściki parowe) oraz środki do
dezynfekcji oraz dozowniki. Ze względu na bardzo dużą liczebność uczniów i ograniczoną liczbę sal
lekcyjnych w okresie nauki stacjonarnej dla uczniów klas 0-VIII wprowadzono zmianowość dla dzieci z klas
1 i 3.
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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie
Szkoła publiczna. 15 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. Szkoła posiada dwa niezależne łącza internetowe
o przepustowości jedno 100 Mbps/10Mbps. i drugie w ramach OSE 100Mbps/100Mbps. Dodatkowo sieć
internetowa zabezpieczona jest profesjonalnym urządzeniem brzegowym Fortinet. Szkoła pełni ważną rolę
w środowisku lokalnym, współpracuje z licznymi instytucjami.
Szkoła cyklicznie uczestniczy w realizacji wielu zewnętrznych projektów. Szkoła posiada nowoczesną
stację uzdatniania wody wraz z lampą UV. Każdy uczeń posiada indywidualną szafkę uczniowską.

Liczba dzieci w placówkach edukacyjnych: 258 uczniów w tym: 128 dz. i 130 ch.
Liczba nauczycieli: 34, liczba pracowników administracji i obsługi: 7.

Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół (informacje ogólno-statystyczne):

język angielski [%]
61% - STANIN 7
57%
51%

Szkoła

Gmina RW

54%

49%

Powiat NT
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matematyka [%]
49% - STANIN 6

Szkoła

46%

46%

46%

Gmina RW

Powiat NT

Polska

język polski [%]
59%

59%

Powiat NT

Polska

55%
53% - STANIN 4

Szkoła

57% - STANIN 7

Gmina RW

język niemiecki [%]
57%
53%
45%

Szkoła

Gmina RW
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Realizowane dodatkowe programy w palcówce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lepsza szkoła,
Umiem pływać – klasa III SP,
Bieg po zdrowie,
Granie na ekranie,
Program dla szkół – owoce warzywa i mleko w szkole,
Jesteś twórcą – masz prawo,
Zdalna szkoła i zdalna szkoła plus,
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Doradztwo zawodowe dla uczniów,
Eksperci programowania,
Ekoszkoła,
Las dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody,
Czytam z klasą – lekturki z pod chmurki.

Sukcesy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego - etap wojewódzki – finalistka.
Międzygminny etapie Turnieju Wiedzy Pożarniczej: 1 miejsce w grupie młodszej; 2 miejsce w grupie
starszej. Awans na etap powiatowy.
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: Koń w baśniach, mitach i legendach – nagroda główna dla dwoje
uczniów.
Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini koszykówce chłopców – I m-ce.
Turniej Piłkarski LOLEK VII-VIII klasy – II m-ce.
Półfinał Wojewódzki Igrzyska Dzieci w Turnieju Koszykówki chłopców – II m-ce.
Mistrzostwa Gminy Raba Wyżna w siatkówce chłopców – I m-ce.
IX Międzyszkolny Konkurs „DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE ROKU 2019/2020” - II miejsce.
Gminne Igrzyska szkolne w Piłce koszykowej 3x3 chłopców – I m-ce.
Gminne Igrzyska szkolne w Piłce koszykowej 3x3 dziewcząt – II m-ce.
Gminne Igrzyska Młodzieży szkolnej w Piłce koszykowej 3x3 chłopców – I m-ce.
Gminne Igrzyska Młodzieży szkolnej w Piłce koszykowej 3x3 chłopców – I m-ce.
Igrzyska szkolne w Piłce koszykowej 3x3 chłopców – I m-ce.
Igrzyska szkolne w Piłce koszykowej 3x3 dziewcząt – II m-ce.
Igrzyska Młodzieży szkolnej w Piłce koszykowej 3x3 chłopców – III m-ce.
Igrzyska Młodzieży szkolnej w Piłce koszykowej 3x3 dziewcząt – I m-ce.
Powiatowe Igrzyska Młodzieży szkolnej w Piłce koszykowej 3x3 dziewcząt – III m-ce.
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce koszykowej 3x3 dziewcząt – II m-ce.
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce koszykowej 3x3 chłopców – II m-ce.
Gminny Turniej piłki Koszykowej chłopców „o puchar posła” – I m-ce.
Igrzyska Młodzieży szkolnej Ośrodka Rabka zdrój w piłce koszykowej chłopców – III m-ce.
Igrzyska Młodzieży szkolnej Ośrodka Rabka zdrój w piłce koszykowej dziewcząt – III m-ce.
Igrzyska Ośrodka sportowego w mini koszykówce chłopców – I m-ce.
Indywidualne sukcesy w pływaniu naszej uczennicy: w kategorii wiekowej 2006 i starsi - styl klasyczny
I m-ce, styl dowolny II m-ce, motylkowy I m-ce, zmienny II m-ce, grzbietowy III m-ce.

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2020 ROK

STRONA 64

Dodatkowe informacje
W związku z zawieszeniem od 12 marca zajęć w szkołach związanym z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, praca prawie w całości w II okresie była podporządkowana
nowym wytycznym i poszukiwaniem nowych metod pracy. Cała oświata stanęła przed nową rzeczywistością
i nowym wyzwaniem związanym z nauczaniem zdalnym. Przez ten okres szkoła wypracowała i wprowadziła
odpowiednie procedury. Nauczyciele wypracowani i wdrożyli wiele ciekawych i innowacyjnych metod pracy
zdalnej z uczniami oraz nowych metod kontaktu z rodzicami.
Uczniowie i rodzice też znaleźli się zupełnie w nowej rzeczywistości, która wymogła na nich
zdecydowanie większa zaangażowanie w proces samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy. Szkoła
udostępniała i pozyskała nowy sprzęt komputerowy, dając możliwość wypożyczenia i korzystania z niego
zarówno uczniom jak i nauczycielom (zakupiono 19 nowych laptopów, użyczono nauczycielom i uczniom
ponad 50 komputerów). W wyniku poszukiwania optymalnych rozwiązań uruchomiliśmy dodatkową bardzo
bezpieczną platformę edukacyjną Microsoft-u dającą mi.in. możliwość prowadzenia zdalnych lekcji
i konferencji w bezpiecznym i zamkniętym gronie użytkowników. Dodatkowo wszyscy nauczyciele
i uczniowie uzyskali darmowy dostęp da pakietu biurowego Office 365. Bardzo dobrym rozwiązaniem
okazało się wprowadzenie już wcześniej poczty służbowej dla wszystkich nauczycieli. Niezastąpiona w tym
czasie okazała się również prowadzona dokumentacja w formie elektronicznej, w tym dziennik
elektroniczny z modułem wiadomości i terminarzem. Uruchomiony wcześniej moduł e-biblioteki pozwolił
na nie zakłócony procesy wypożyczeń zasobów szkolnej biblioteki.
Najważniejsze inwestycje
• Odnowiono powłokę malarską na hali sportowej i na zapleczach – ponad 55.000 zł.
• Wyremontowano posadzkę w sali 210.
• Dostosowano pracownię komputerową do wymogów sanepidu w zakresie odległości między.
• Wyremontowano zaplecze konserwatorów, wraz z utworzeniem nowego wewnętrznego przejścia do
magazynu ze sprzętem koszącym.
• Wymieniono na nowy zbiornik do gromadzenia wody pitnej (12.000 zł).
• Odnowiono część powłok malarskich w różnych częściach placówki.
• Zabezpieczono wejścia do szkoły poprzez instalację domofonów.
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie
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.
W 2009r. – instalacja solarów na budynku szkolnym.
W 2012r. – budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”
W 2014r. – renowacja boiska szkolnego i pokrycie tartanem.
W 2017r. – wymiana pieca gazowego na nowoczesny kondensacyjny.
W 2018r. – malowanie dachu na starej części budynku i część elewacji.
W 2019r. – przebudowa ogrodzenia szkolnego z nową bramą wjazdową w związku z remontem
drogi powiatowej wzdłuż szkoły. Powstał parking ogólnodostępny dla mieszkańców na około 30
samochodów obok szkoły staraniem i z inicjatywy Pana Wójta.
W 2020r. – generalne czyszczenie kostki brukowej wokół szkoły i placu zabaw.
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 2020 dzięki
oszczędnościom zakupiono trzeci monitor interaktywny oraz przygotowano miejsce w szkole do spożywania
posiłków przez uczniów. W ramach programu „Zdalna plus” zakupiono 11 laptopów do zdalnego nauczania.
Liczba dzieci w placówkach edukacyjnych
W roku szkolnym 2020/2021 w szkole uczy się 89 uczniów w kl. I-VIII oraz 13 dzieci w oddziale
przedszkolnym. Najliczniejsza klasa to 16 uczniów w klasie II, najmniej liczna jest klasa III – 5 uczniów.
Liczba nauczycieli
W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnionych jest 20 nauczycieli w tym w pełnym wymiarze godzin
12 osób. Kadra jest wykształcona wielokierunkowo i posiada następujące stopnie awansu zawodowego:
15 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych, 1 stażysta. W tym roku szkolnym jeden
nauczyciel uzyska stopień nauczyciela kontraktowego. Od sierpnia 2020r. szkoła posiada sekretarkę szkolna
w wymiarze ½ etatu, która była wnioskowana od lat.
Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół ( informacje ogólno-statystyczne)
W roku szkolnym 2019/2020 przerwanym przez pandemię do egzaminu dla uczniów klasy VIII
przystąpiło 14 uczniów. Wynik szkoły to:
•
•
•

egzamin z j. polskiego - 7 stanin 65%
matematyka - 5 stanin 44%
j. angielski – 5 stanin 47%
Był to drugi wynik w gminie (ex aequo z 2 szkołami)

Realizowane dodatkowe programy w placówce
W placówce wiele programów zostało zawieszone ze względu na stan epidemii.
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Realizowaliśmy ogólnopolski projekt – „Tradycyjny sad,” w którym zajęliśmy II miejsce w Polsce
(posadzono w ogrodzie szkolnym 5 gruszy) a w tegorocznej edycji V miejsce w Polsce (posadzono 5 śliw).
W ramach programu POWER - ponadnarodowa mobilność uczniów nasz program „Zrównoważony
rozwój” uzyskał akceptacje w Warszawie. Otrzymaliśmy 106 000 zł na wyjazd do Hiszpanii (20 uczniów i 4
opiekunów) w ramach programu, ale niestety stan epidemii uniemożliwił wyjazd.
W roku szkolnym 2019/2020 przerwanym prze pandemię zrealizowaliśmy 4 innowacje
pedagogiczne.
•
•
•
•

„Najmłodszy też może być czytelnikiem” – czas XI.2019 -V.2020
„Poznając Wielkich Polaków uczymy się kochać Niepodległą” – czas IX.2019 - XI.2019
„Wiemy co jemy, więc zdrowo rośniemy!” - czas XI.2019 - IV.2020
„ Odkrywanie poprzez eksperyment, doświadczenie i obserwację przyrodniczą” - czas IX.2019 V.2020

Szkoła była inicjatorem pomysłu uczczenia 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II poprzez organizacje gminnej
olimpiady składającej się z wielu dyscyplin pt. „Pasje i talenty w 100 rocznice urodzin Jana Pawła II.”
Udało się rozegrać tylko zawody piłkarskie i narciarskie do II.2020 r. - pandemia pokrzyżowała plany.
Reprezentacja dziewczyn w piłce nożnej zdobyła I miejsce w gminie.
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V. Ład przestrzenny
W roku 2020 Rada Gminy Raba Wyżna podjęła uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Bukowina-Osiedle, Harkabuz, Raba
Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa, Podsarnie i Skawa:
• uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXI/181/2020 z dnia 29.10.2020 w sprawie zmiany wsi
Bukowina-Osiedle w gminie Raba Wyżna,
• uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXI/182/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w gminie Raba Wyżna,
• uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXI/183/2020 z dnia 29.10.2020 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna w gminie Raba Wyżna,
• uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXI/184/2020 z dnia 29.10.2020 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokiciny Podhalańskie w gminie Raba
Wyżna,
• uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXI/185/2020 z dnia 29.10.2020 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa w gminie Raba Wyżna,
• uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXI/186/2020 z dnia 29.10.2020 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podsarnie w gminie Raba Wyżna,
• uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXI/187/2020 z dnia 29.10.2020 Rady Gminy Raba Wyżna
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w gminie Raba
Wyżna.

ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BUKOWINAOSIEDLE, HARKABUZ, RABA WYŻNA, ROKICINY PODHALAŃSKIE, SIENIAWA, PODSARNIE, SKAWA, NA
TERENIE GMINY RABA WYŻNA OBEJMOWAŁY:
Nazwa wsi

Ilość obszarów

1

BUKOWINA-OSIEDLE

2

HARKABUZ

3

RABA WYŻNA

4
5

ROKICINY
PODHALAŃSKIE
SIENIAWA

6

PODSARNIE

7

SKAWA

2 OBSZARY
(pow. cał. 2,31 ha)
2 OBSZARY
(pow. cał. 2,08 ha)
9 OBSZARÓW
(pow. cał. 14,01 ha)
6 OBSZARÓW
(pow. cał. 11,22 ha)
9 OBSZARÓW
(pow. cał. 5,83 ha)
7 OBSZARÓW
(pow. cał. 4,61 ha)
13 OBSZARÓW
(pow. cał. 15,02 ha)

Ilość
załączników
2+1

Powierzchnia
przyrostów
1,72 ha

Przeznaczenie

2+1

1,66 ha

MN, ML

9+2

9,97 ha

6+2

9,05 ha

MN, MU, PU,
1U
MN

9+3

3,70 ha

MN, MU

7+2

3,48 ha

MN

13 +2

9,39 ha

MN, MU, RM

MN

Ilość obszarów objętych zmianą miejscowych planów 48, natomiast łączny przyrost nowych
terenów budowlanych w ramach zmiany miejscowych planów wyniósł: ok. 39 ha
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Do Wójta Gminy Raba Wyżna w roku 2020 zostało złożonych 65 wniosków o zmianę miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie poszczególnych miejscowości. Wnioski te obejmują
zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tereny związane głównie
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę rekreacji indywidualnej oraz na
tereny usługowe i produkcyjne.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Wójt Gminy w roku 2020 zlecił przygotowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy Raba Wyżna”, która stanowiła podstawę do podjęcia przez Radę Gminy Raba Wyżna
uchwały Nr XXII/197/2020 w dniu 26 listopada 2020r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Raba Wyżna.
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VI. Zasoby materialne gminy
Drogi i mosty
Drogi gminne Gmina Raba Wyżna – zestawienie zbiorcze na koniec 2020r.
ogółem: 437.7 km (pow. 10115,8 tys. m2) [100%]
twarde ulepszone: 111,7 km (pow. 330,1 tys. m2) [25%]
twarde nieulepszone: 19,8 km (pow. 52,1 tys. m2) [5%]
gruntowe: 306,2 km (pow. 633,5 tys. m2) [70%]
Obiekty mostowe w ciągu dróg gminnych: 60 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,
Łączna długość dróg gminnych klasy L to 4,8 km. Pozostałe drogi to drogi klasy nie wyższej niż dojazdowe
(klasy D).
Podczas pandemii w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych nie było większych
ograniczeń. W okresach zimowych utrzymanie dróg gminnych wykonywano na bieżąco. Bardzo dużo
wykonano bieżących remontów i napraw dróg gminnych, a największym ograniczeniem ich zakresu był
posiadany budżet. Zadanie to reazlizuje ZGKiM.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Gmina Raba Wyżna w 2020 r. w swoich zasobach posiadała 22 lokale mieszkalne, w tym 11 lokali
znajduje się w budynkach ośrodków zdrowia, a 10 lokali znajduje się w budynkach szkół oraz jeden lokal
stanowi budynek jednorodzinny. Łączna pow. użytkowa to 1258,25 m2.
W 2020 r. wszystkie lokale mieszkalne były zajęte. Wszystkie lokale mieszkalne są o jednakowym dobrym
standardzie. Wszystkie lokale wyposażone są w instalacje c.o., instalację wod.-kan. z pełnymi węzłami
sanitarnymi i w 2020 r nie występowały żadne większe problemy w eksploatacji tych lokali. Czynsz za lokale
w 2020 r. wynosił 7,00 zl/m2 netto. Oprócz czynszu najemcy ponosili opłaty za media w wysokości zależnej
od powierzchni zajmowanego lokalu lub wg wskazań urządzeń pomiarowych.
ZGKiM w imieniu Gminy w 2020 r. administrował także lokalami użytkowymi znajdującymi się w Ośrodkach
Zdrowia, w budynkach szkół i przedszkoli. Łączna pow. użytkowa dziewięciu administrowanych lokali
użytkowych wynosi ok. 500 m2. Średnia wysokość czynszu od tych lokali w 2020 r. wynosiła ok.15 zł/m2
brutto. W Ośrodkach Zdrowia najemcy świadczyli usługi stomatologiczne, natomiast w szkołach
i w przedszkolu usługi gastronomiczne na potrzeby szkół. Pozostałe lokale w Ośrodkach Zdrowia zostały
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przekazane na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy realizowane przez
SPGZOZ z Gminie Raba Wyżna.
W 2020 r. w lokalach użytkowych Gmina poniosła nakłady m.in. na:
−
−
−
−

wyposażenie lokalu w Przedszkolu Raba W. - 40000 zł
wymianę pompy głębinowej w Skawie - 1700 zł
remont instalacji elektrycznych w bud. 55 Raba W. - 2400 zł
wymiana instalacji wodnej w kuchni Skawa - 2800 zł.

W dziale gospodarki lokalami, a w szczególności lokalami użytkowymi, wystąpiły największe
ograniczenia. Na skutek zamknięcia placówek szkolnych i wprowadzenia nauki zdalnej, zamknięte zostały
lub znacznie ograniczyły swoją działalność lokale użytkowe w szkołach. Najemcy wystąpili do Gminy
z wnioskami o zaniechanie naliczania lub ograniczenia czynszu. W tej kwestii duże znaczenia miała
uchwalona przez Radę Gminy uchwała nr XVII/147/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od
dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Raba Wyżna lub jej
jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych,
w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Z uchwały tej skorzystało pięciu
najemców.
Obsługa lokali mieszkalnych odbywała się bez większych ograniczeń.
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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
INFORMACJA O STANIE WŁASNOŚCI I POSIADANIA NIERUCHOMOŚCI GMINY RABA WYŻNA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
Miejscowość

Powierzchnia
ogólna w ha

Powierzchnia
własności w ha

Cena
nieruchomości
(grunty)

Władanie
Cena nieruchomości
(drogi gminne)
(budynki i urządzenia)
w ha

Bielanka

5,4431

0,4910

113230,00

1450582,51

4,9521

Bukowina-Osiedle 7,7560

1,4554

395015,00

756410,44

6,3006

Harkabuz

16,0007

0,7800

116245,00

2394916,23

15,2207

Podsarnie

22,6885

7,6728

1587425,00

3019168,65

15,0157

Raba Wyżna

56,7793

18,2759

3953241,01

38083789,18

38,5034

Rdzawka

0,6995

0,6995

12250,00

Rokiciny

21,3406

6,7178

2148471,50

12339951,69

14,6228

Sieniawa

25,3279

6,8849

934880,00

2355721,19

18,4430

Chabówka

0,0919

0,0919

26186,98

Skawa

58,3190

17,2483

2084920,00

16078417,57

41,0707

Razem

214,4465

60,3175

11371864,49

76478957,46

154,1290
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III. Zestawienie powierzchni nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – stan na dzień
31.12.2020 r.
L.p.

Imię i nazwisko

1

Ludowy Klub Sportowy
,,Orkan” w Rabie Wyżnej

Powierzchnia
użytkowania
wieczystego
1,9857 ha
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Wysokość opłaty
rocznej w złotych

Uwagi

Nieodpłatne
użytkowanie
wieczyste

Boisko sportowe
( stadion )
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IV. Wykaz dzierżawców Gminy Raba Wyżna – stan na dzień 31.12.2020 r.
L.p. Imię i nazwisko
1 Osoba fizyczna

Powierzchnia dzierżawy
0,0962 ha

Wysokość czynszu
11,27 zł rocznie

2

Osoba prawna

0,0048 ha

265,68 zł brutto kwartalnie

3

Osoba fizyczna

0,6443 ha

75,45 zł rocznie

4

Osoba fizyczna

0,6995 ha

81,91 zł rocznie

5

Osoba fizyczna

0,1702 ha

19,93 zł rocznie

6

Osoba fizyczna

0,3947 ha

46,22 zł rocznie

7

Osoba fizyczna

0,3000 ha

35,13 zł rocznie

8

Osoba fizyczna

0,5645 ha

66,10 zł rocznie

9

Osoba fizyczna

0,0030 ha

108,02 zł miesięcznie

10 Osoba fizyczna

2,6578 ha

311,23 zł rocznie

11 Osoba prawna

0,6195 ha

6265,44 rocznie

12 Osoba prawa

0,0006 ha

720,17 rocznie

13 Osoba prawna

4 mkw

360,08 rocznie

14 Osoba fizyczna

Lokal 6 mkw

288,07 zł brutto kwartalnie

15 Osoba fizyczna

98,65 mkw

1213,40 zł miesięcznie

16 Osoba prawna

2364/3 część

55,35 zł rocznie

17 Osoba fizyczna

0,3601 ha

42,17 zł rocznie

18 Osoba fizyczna

0,0030 ha

108 zł miesięcznie

19 Osoba fizyczna

0,0030 ha

180,04 zł kwartalnie

20 Osoba prawna

0,0146 ha

350 zł brutto miesięcznie

21 Osoba fizyczna

0,0520 ha

6,10 zł rocznie

22 Osoba prawna

0,0001 ha

60 zł brutto miesięcznie

23 Osoba prawna

0,0025 ha

720,17 zł rocznie

24 Osoba fizyczna

0,3228 ha

37,80 zł rocznie

25 Osoba prawna

0,0001 ha

72,02 zł rocznie

26 Osoba prawna

0,0001 ha

72,02 zł rocznie

27 Osoba fizyczna

1,2000 ha

140,52 zł rocznie

28 Osoba fizyczna

0,0015 ha

22,50 zł miesięcznie

29 Osoba fizyczna

0,9902 ha

115,95 zł rocznie

30 Osoba fizyczna

0,3108 ha

36,39 zł rocznie

31 Osoba prawna

0,5000 ha

6193,42 zł rocznie

32 Osoba prawna

0,0004 ha

360,08 zł rocznie

33 Osoba prawna

0,2500 ha

1845 zł miesięcznie

34 Osoba prawna

0,0940 ha

Za cały okres dzierżawy wykonanie nakładki
asfaltowej o wartości 24300 zł
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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,
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
Sieniawa

−

Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby o pow.0,0016 ha, z przeznaczeniem pod przyczółki mostu
i infrastrukturę transportową ,

V. Zbycie i nabycie praw własności nieruchomości Gminy Raba Wyżna w okresie od 01.01.2020
roku do 31.12.2020 roku.

Suma

Nabycie (ha) Kwota

Zbycie (ha)

Kwota

Przeznaczenie

0,9633 ha

0

0

Cele publiczne

390512 zł

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 Ośrodka
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.
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.
Podstawowe zadania w dziale pomocy społecznej: 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 formie asystenta rodziny , świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.
W związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 GOPS w Rabie Wyżnej przystąpił do Programu
„Wspieraj Seniora”- Pomocą objęto 7 osób samotnych z terenu Gminy Raba Wyżna. Udzielono pomocy
w zrobieniu zakupów art. spożywczych i leków. Liczba udzielonych świadczeń- 31
Podstawowe zadania w dziale świadczeń rodzinnych: 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. Wydawanie zaświadczeń do rządowego programu „Czyste
Powietrze”.
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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 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 4 projekty.
1. W ramach Rządowego Programu Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej. Kwota przyznanej
dotacji 1700 zł. Wartość projektu z wkładem własnym wyniosła 41 725, 00 zł.
2. W ramach projektu wsparcia jednostek Samorządu Terytorialnego w realizacji zadań własnych. Kwota
przyznanej dotacji 46 574,86 zł, wkład własny 13 357, 36 zł.
3. Program „Wspieraj Seniora” 12 017, 50 zł dotacji w całości Małopolski Urząd Wojewódzki.
4. Projekt – kooperacje przeciw COVID-19 wartość projektu 17 842, 95 zł dotacji na całość przyznana przez
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pozostałe działania w procesie realizowanych zadań wynikających z programów przyjętych Uchwałami Rady
Gminy dla 2020 roku:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
- uchwała Rady gminy Raba Wyżna Nr XIII/105/2019 z 19.12.2019 r.
Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
2020 r. zostało przedstawione na XXV sesji Rady Gminy Raba Wyżna 25 luty 2021 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
- przyjęty uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr XIII/106/2019 z 19.12.2019 r.
Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r. zostało
przedstawione na XXV sesji Rady Gminy Raba Wyżna 25 luty 2021 r.
Gmninny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
- przyjęty uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna Nr IV/36/2019 z dnia 28.02.2019 r. na lata 2019-2023
W ramach Ośrodka działa Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie. W punkcie tym udzielane jest poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne i zakresu
terapii uzależnień. W okresie pandemii porady były udzielane telefonicznie.
Liczba osób, które skorzystały z porad psychologa i prawnika w ramach Punktu Informacji i Wsparcia
dla Rodzin Dotkniętych Przemocą wyniosła 42. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS).
Łączna ilość udzielonych porad wynosi - 192.
Świadczenia wypłacane w 2020r. w ramach pomocy społecznej:

−
−
−
−
−
−
−
−

zasiłek stały przyznano: 46 osobom,
zasiłek okresowy przyznano: 47 osobom,
posiłek przyznano: 122 osobom,
schronienie udzielono: 3 osobom,
usługi opiekuńcze przyznano: 17 osobom,
zasiłek celowy przyznano: 377 osobom,
pogrzeb sprawiono: 0
pomoc w wyniku zdarzenia losowego przyznano: 3 osobom (źródło: opracowanie własne na
podstawie danych GOPS)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy- źródło GOPS – 251 osoby (źródło: opracowanie
własne na podstawie danych GOPS ).
Najczęstszymi przyczynami ubiegania się o pomoc była długotrwała choroba, niepełnosprawność,
ubóstwo i ochrona macierzyństwa (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS ).
Odsetek osób zagrożonych ubóstwem wynosi 1,71 % (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GOPS ).
W 2020r. Ośrodek opłacał pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 18 osób (źródło: opracowanie
własne na podstawie danych GOPS ).
Pieczą zastępczą są objęte 17 rodzin w tym 38 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 42. (źródło: opracowanie własne na
podstawie danych GOPS) Łączna ilość udzielonych porad wynosi - 192
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje jednym mieszkaniem chronionym,
w którym aktualnie przebywa 1 pełnoletnia osoba.
W 2020 Ośrodek ponosił koszty umieszczenia 3 osób w schronisku (źródło: opracowanie własne na
podstawie danych GOPS)
Liczba bezrobotnych na koniec 2020r. W Gminie Raba Wyżna – 326 osób (źródło PUP w Nowym
Targu).

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:

− w 2020r. wypłacono 30 221 świadczeń rodzinnych (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami)

− w 2020r. wypłacono 36 513 świadczeń wychowawczych 500+
− w 2020r. wypłacono 2 015 świadczeń w ramach Rządowego Programu Dobry Start 300+
− w 2020r.wypłacono 527 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Łączna liczba wypłaconych świadczeń: 69 276
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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:
−
−
−
−
−
−
−
−

Poradnia lekarza POZ o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej dla dzieci,
Gabinet zabiegowy,
Punkt szczepień,
Poradnia Ginekologiczno- Położnicza,
Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy Poradni Ginekologiczno- Położniczej,
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc,

2. Ośrodek Zdrowia w Skawie:
−
−
−
−
−
−

Poradnia lekarza POZ o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej dla dzieci,
Gabinet zabiegowy,
Punkt szczepień,
Gabinet medycyny szkolnej o specjalności: gabinet profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej,
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
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3. Ośrodek Zdrowia w Sieniawie:
−
−
−
−
−
−

Poradnia lekarza POZ o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej dla dzieci,
Gabinet zabiegowy,
Punkt szczepień,
Gabinet medycyny szkolnej o specjalności: gabinet profilaktyki zdrowotnej pomocy
przedlekarskiej,
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej.

1. Filia w Podsarniu: ( działalność ograniczona wyłącznie do wizyt domowych)
−
−

Poradnia lekarza POZ o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
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:
a) Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
b) Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
c) 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.
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II. PERSONEL
Ośrodek Zdrowia w Rabie Wyżnej
Lekarze
Lekarze POZ
Lekarze POZ/Pediatria
Lekarze AOS/ ginek, pulmonol
Razem
Pielęgniarki
Pielęgniarki POZ
Pielęgniarki AOS
Razem
Rejestratorki
Razem Ośrodek Raba Wyżna

Ilość osób
4 osoby
3 osoby
2 osoby
9 osób
3 osoby
2 osoby
5 osoby
3 osoby
17 osób

Ośrodek Zdrowia w Skawie
Lekarze
Lekarze POZ
Lekarze POZ/Pediatria
Razem
Pielęgniarki
Pielęgniarki POZ
Rejestratorka
Razem Ośrodek Skawa

Ilość osób
3 osoby
1 osoba
4 osoby
4 osoby
1 osoba
9 osób

Ośrodek Zdrowia w Sieniawie
Lekarze
Lekarze POZ
Pielęgniarki
Pielęgniarki POZ
Razem Ośrodek Sieniawa

Ilość osób
1 osoba
2 osoby
3 osoby

Administracja
Dyrektor
Księgowość
Kadry
Informatyk
BHP
Razem
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1 osoba
2 osób
1 osoba
1 osoba
1 osoba
6 osób
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III. DEKLARACJE
Ilość złożonych deklaracji utrzymuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego.
Świadczenia lekarza POZ - 11263 osób w tym: 6844 Raba W., 2943 Skawa ,1476 Sieniawa
Świadczenia pielęgniarki POZ - 4669 osób w tym 3103 Skawa, 1566 Sieniawa
Świadczenia pielęgniarki szkolnej - 523 osób w tym 397 Skawa, 126 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 nieobrazowej
Wykaz podwykonawców Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w gminie
Raba Wyżna.
Lp
1

Podwykonawca
Szpital Miejski w Rabce- Zdroju Sp. Z o.o.
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym
Targu im. Jana Pawła II

Zakres usług
Diagnostyka obrazowa, lab,
świadczenia specjalistyczne
RTG, diagnostyka lab., mammografia,
elektrokoagulacja ginekologiczna

Termin
01.01.2016 –
BEZTERMINOWO
04.01.2016 –
31.12.2022

2

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

01.01.2016 –
BEZTERMINOWO

6

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział
Terenowy w Rabce-Zdrój

05.01.2016 –
BEZTERMINOWO

7

VERA Pracownia Cytologiczna Kraków, ul.
Rusznikarska 17/319

8

HORMON - DIA

9

NZOZ Zakład Patologii w Kielcach

10

AKIKA sp. z o.o w Nowym Targu

Badania bronchoskopii,
mikrobiologiczne - w tym diagnostyka
prątka gruźlicy, laboratoryjne
Cytologia ginekologiczna, Biocenoza
pochwy,
Badanie histopatalogiczne
Badania laboratoryjne
Badania mikrobiologiczne
Cytologia ginekologiczna, Badanie
histopatalogiczne
Krioterapia ginekologiczna

11

AKIKA sp. z o.o w Nowym Targu

Transport sanitarny

12

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział
Terenowy w Rabce-Zdrój
„ Kobost” Bobka Piotr, Kozioł Bogdan Wola
Rzędzińska

Usługi pralnicze

13
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Odpady medyczne

04.01.2016 –
BEZTERMINOWO
01.01.2016 –
BEZTERMINOWO
01.01.2016 –
BEZTERMINOWO
01.01.2017 –
BEZTERMINOWO
01.01.2017 –
BEZTERMINOWO
01.01.2017 –
BEZTERMINOWO
01.01.2017 –
BEZTERMINOWO
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V.STATYSTYKA
Ilość porad udzielana przez lekarzy POZ w poszczególnych ośrodkach zdrowia.
Porady POZ w 2020 r.
Ilość porad POZ
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

Raba Wyżna
Gab.
Dom
2017
47
1875
23
2074
26
1333
22
1310
35
1820
10
1615
36
1521
50
1965
81
1917
47
1851
51
1853
20
23335
218

Skawa
Gab.
928
913
954
686
719
784
841
784
947
1108
980
882
10819

Dom
11
8
6
0
4
3
3
4
3
5
5
6
148

Sieniawa
Gab.
675
542
543
347
342
397
474
246
499
562
478
377
6364

Dom
17
15
7
4
1
3
9
1
3
6
1
1
95

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 SPGZOZ:
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.
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3. Program badań prenatalnych
W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące
powyżej 35 roku życia stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku życia wzrasta
statystycznie istotnie, ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanej aberracją chromosomalną.
W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do
objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi
zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.
4. Program profilaktyki chorób układu krążenia
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce
z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Współczesny styl życia sprzyja niestety rozwojowi chorób
układu krążenia.
Brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia,
a w efekcie do niewydolności serca.
Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka, zadeklarowane do
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których
nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały
ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).
Badania można wykonać w Ośrodkach Zdrowia u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
bez skierowania, który zbada min. poziom cholesterolu i glukozy we krwi oraz oceni ryzyko zachorowań na
te choroby.
5. Program profilaktyki gruźlicy
Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest
najczęściej chory na gruźlicę. Choroba przenosi się podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania (odpluwania)
głośnego śmiechu, mówienia (prątki wydalane są wraz z kropelkami śluzu).
Zakażenie drogą powietrzną jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący
może zakazić w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób.
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.
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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 - 2020
Lp.
1
2
3
4
5

Rok
2016
2017
2018
2019
2020

Wynik finansowy zysk/strata
Zysk 108. 894,80 zł
Strata - 79. 284,03 zł
Zysk 105 .089,87 zł
Zysk 136.941,88 zł
Zysk 26.502,27 zł

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 2021
Lp.
1
2
3
4
5

Przychody
POZ
AOS(pulmonologia, ginekologia)
Wpłaty na cele statutowe
Odsetki bankowe
Razem
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Kwota [zł]
3.474.000,00
270.000,00
5.000,00
1.000,00
3.750.000,00

NFZ
NFZ
własne
własne
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3. Koszty na podstawie wykonania za 2020 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Koszty
Wynagrodzenie pracowników
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Ryczałty na dojazdy do chorych wlasnym samochodem
Usługi medyczne obce /labor. diagnostyka/
Pozostałe usługi obce
Zakup leków , materiałów diagnostycznych, sprz. Jednor.
Umowy zlecenia
Usługi bankowe
Zużycie energii, media
Amortyzacja
Ubezpieczenia majątkowe , podatek od nieruch
Pozostałe koszty
Razem

Kwota [zł]
1.898.268,00
390.923,00
8.759,00
798.766,00
117.939,00
31.061,00
308.190,00
595,00
33.468,00
21.006,00
6.965,00
41.911,00
3.657.851,00

VIII. REMONTY i wyposażenie wykonane w 2020 r.
Lp
1
2
3
4

Remonty i wyposażenie
Autoklaf
Malowanie pomieszczeń
Sprzęt informatyczny
Centrala telefoniczna
Agregat prądotwórczy
Razem

Miejscowość
Raba Wyżna
Raba Wyżna
Raba Wyżna
Ze środków Gminy Raba Wyżna

Koszt (zł)
12.700,3.100,17.130,7.000,32.000,39.930,-

IX. PLANY REMONTOWE
Planowane remonty na rok 2021
Lp
1
2
3
4
5

Remonty i wyposażenie
Sprzęt komputerowy , programy, sprz.
informatyczny
Malowanie Gabinetu Zabiegowego
Inwentaryzacja, kosztorys
Pomieszczenie Archiwum
Malowanie gabinetów
Razem

Miejscowość
Raba ,Skawa, Sieniawa

Koszt (zł)
10.000,-

Sieniawa
Raba Wyżna
Raba Wyżna
Skawa

5.000,13.300,10.000,10.000,48.300,-

X. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ
1. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z pandemią Covid-19 , mając na uwadze
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna podjęła decyzję o zmianie sposobu przyjmowania
chorych w Ośrodkach Zdrowia.
Zgodnie z zasadami opartymi na zaleceniach GUS dla placówek POZ i NŚOZ
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•

rejestracja chorych odbywała się wyłącznie telefonicznie z wyznaczeniem określonej godziny
przyjęcia,
• przyjęciu chorego zadecydował lekarz po uprzedniej rozmowie telefonicznej i zebraniu wywiadu
epidemiologicznego ,
• wystawianie recept na kontynuację leczenia , oraz zwolnienia lekarskie można było uzyskać bez
przychodzenia do Ośrodka przez zgłoszenie telefoniczne -realizacja tak wystawionych recept
odbywała się w aptekach na podstawie otrzymanego drogą telefoniczną kodu recepty.
Zmiany te obowiązywały w okresie największego nasilenia zakażeń wirusem SARS CoV-2 tzn.
13.03.2020-31.05.2020 – I etap oraz 01.10.2020 – 31.12.2020 – II etap
2. W początkowym okresie wystąpiły problemy w dostępie do materiałów ochrony osobistej ,
środków czystości i dezynfekcyjnych . W hurtowniach z którymi współpracujemy, wystąpiły trudności
w uzyskaniu pełnego asortymentu : środków czystości, dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej
w ilościach, które zabezpieczyły by nasze potrzeby na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Stopniowo sytuacja
w tym zakresie zaczęła się poprawiać. Otrzymaliśmy również pomoc od instytucji rządowych, Wójta Gminy
Raba Wyżna i przedsiębiorców prywatnych.
3. Zabezpieczono ciepłe posiłki w razie przedłużenia pracy personelu.
4. Wprowadzono obowiązek raportowania swojego stanu zdrowia i ewentualnej absencji przez
wszystkich pracowników do z-y dyrektora ds. lecznictwa.
5. Udostępniono dodatkowy telefon komórkowy na potrzeby e-recept i tele porad w Ośrodku
Zdrowia w Rabie Wyżnej.
6. Zwiększono częstotliwość mycia i dezynfekcji podług, sprzętu, klamek itp.
7. Zabezpieczono środki dezynfekcyjne i środki czystości na okres 1 miesiąca
8. Dostarczono dla pracowników medycznych odzież ochronną (fartuchy jednorazowe, maseczki
ochronne chirurgiczne włókninowe , kombinezony ochronne z kapturem , przyłbice ochronne, gogle,
przeznaczone do ochrony przed koronawirusem, zapas na ok. 1 miesiąc.
Na te materiały zakład przeznaczył w roku 2020 ok. 50.000, zł.
9. Dodatkowym utrudnieniem jest brak pomieszczeń do izolacji pacjentów podejrzanych
o zakażenie koronawirusem. Zakład nie dysponuje żadnymi kadrami zastępczymi i dlatego absencja kilku
pracowników może uniemożliwić pracę Ośrodków Zdrowia, dlatego ochrona pracowników medycznych jest
tak ważna.
10. W związku z tym, że Ośrodki Zdrowia pracują w trybie teleporad mogą występować okresowe
trudności z telekomunikacją na nr kontaktowe ośrodków zdrowia.
Dlatego w celu usprawnienia komunikacji pacjentów z ośrodkami zdrowia podjęto również działania
techniczne i organizacyjne w Ośrodku Zdrowia w Rabie Wyżnej gdzie występował największy problem
zakupiono i zainstalowano nowoczesną centralę telefoniczną Slican IPU 14, która umożliwiła podłączenie 1
dodatkowego przychodzącego numeru telefonicznego i 3 dodatkowe numery wychodzące na zewnątrz oraz
przeprowadzono modernizację instalacji wewnętrznych umożliwiających połączenie rejestracji z wszystkimi
gabinetami.
Dodatkowo od października nastąpiło zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w rejestracji. Koszt modernizacji ok.
7000 zł .
Dodatkowo od października nastąpiło zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu w rejestracji
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Wykonano zasilanie awaryjne w Ośrodku Zdrowia w Rabie Wyżnej grudniu 2020 r.( koszt 32.000 zł
ze środków Wójta Gminy Raba Wyżna)
XI. SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
1. Przeniesienie Ośrodka Zdrowia w Sieniawie.
2. Przeniesienie Filii w Podsarniu.
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IX. Środowisko
Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy, w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi sporządza się
Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza ta sporządzana jest między innymi na
podstawie danych z rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości.
Ilość i rodzaj odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy oraz ilość zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy Raba Wyżna w 2020 – dotyczy tylko
odpadów z nieruchomości zamieszkałych.
Ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio z nieruchomości.
Kod odebranych
odpadów
komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1563,2800

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

240,2100

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

2,8400

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

10,0700

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

316,6500

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

0,3900

16 01 03

Zużyte opony

58,7400

15 01 07

Opakowania ze szkła

244,9400

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,1500

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 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

1,0300

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,4700

15 01 07

Opakowania ze szkła

0,6500

16 01 03

Zużyte opony

4,9200

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

54,8200

17 01 07

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

26,9400
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17 06 04

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

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
1,2200
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

8,9800

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,0300

20 01 28

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

3,8500

20 01 39

Tworzywa sztuczne

0,6400

4,0000

Ilości i rodzaje odpadów zebranych w „Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych oraz Odpadów
Poprodukcyjnych Stefan Łukaszka” Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 256b
KOD ODEBRANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH4)

RODZAJ ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH4)

MASA ODEBRANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH [MG]

15 01 04

OPAKOWANIA Z METALI

16,3760

Koszty poniesione w 2020 r. w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych:
Koszty łącznie za 2020 r.: 2 136 280,96 zł
1) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów: 1 945 944,00 zł
2) pozostałe koszty: 190 336,96zł w tym m.in.
−
−
−
−

dzierżawa placu pod PSZOK;
wynagrodzenia pracowników, szkolenia, delegacje;
zakup materiałów (m.in. taśm i etykiet do wydruku kodów kreskowych, papieru);
licencja i opieka autorska dotycząca oprogramowania służącego do obsługi opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi; usługi ksero.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi do końca 2020 roku objętych zostało, według
złożonych deklaracji 11 154 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.
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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 wynosiła - 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 wynosiła - w wysokości 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
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 XIX/161/2020 Rady
Gminy Raba Wyżna z dnia 27 czerwca 2020 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.
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Wykaz kontroli w zakresie usuwania nieczystości ciekłych z terenu gminy w latach 2019-2020
Wykaz kontroli w zakresie usuwania nieczystości ciekłych w 2019 roku
Znak: GRO.6324.20.2019 – 15 posesji
Znak: GRO.6324.23.2019 – 1 posesja
Znak: GRO.6324.26.2019 – 5 posesji
Znak: GRO.6324.27.2019 – 5 posesji
Znak: GRO.6324.29.2019 – 6 posesji
Znak: GRO.6324.30.2019 – 17 posesji
Znak: GRO.6324.31.2019 – 2 posesje
Wykaz kontroli w zakresie usuwania nieczystości ciekłych w 2020 roku
Znak: GRO.6324.17.2019 – 23 posesje
Znak: GRO.6324.28.2020 – 3 posesje
Znak: GRO.6324.30.2020 – 4 posesje
Znak: GRO.6324.31.2020 – 2 posesje
Znak: GRO.6324.36.2020 – 1 posesja
Znak: GRO.6324.46.2020 – 1 posesja
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 )
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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.

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
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Ilość odebranych nieczystości ciekłych w roku 2019 przez poszczególne podmioty

Procentowy udział poszczególnych podmiotów w odbiorze nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Raba Wyżna

Firma

4%
0% 4% 0%
9%

16%

1%

Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul Kilińskiego 46B 34700 Rabka Zdrój
Usługi Asenizacyjne Stanisław Czyszczoń,
Chabówka 140,
Górna Raba Spółka z o. o. ul. Krakowska 27 e 34730 Mszana Dolna
F. H. U. GAZ-SERWIS 4x4 Bartłomiej Stolarz ul.
Konopnicka 24 34-240 Jordanów
"Mati-Pom" Andrzej Przała ul. Garncarska 52 34700 Rabka - Zdrój
Zakłady Wodociągów i Kanalizacji ul. Zaryte 141a
34-700 Rabka

Adam Kamiński 34-713 Skawa 103

66%
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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 2032.
Przyjęcie: Uchwała Nr XXVII/213/2017 Rada Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r.
W 2020 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 24,25 Mg odpadów zawierających
azbest z 9 nieruchomości leżących na terenie gminy Raba Wyżna. Całkowity koszt działania w 2020 roku
wyniósł 7 136,78 zł. Dofinansowanie wynosiło 5 616,91 zł; Gmina Raba Wyżna poniosła koszt w kwocie
1 519,87 zł. Działanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Odnotowano spadek zainteresowania mieszkańców uczestnictwem w projekcie wynikający między
innymi z powodu wystąpienia COVID-19 (osoby fizyczne miały problemy z załatwieniem niezbędnych
formalności w odpowiednich urzędach lub ze znalezieniem firmy, która podjęłaby się prac związanych ze
zdemontowaniem materiałów zawierających azbest w wyznaczonym terminie). Ze względu na trudną
sytuację materialną lub też w wyniku ogłoszenia stanu epidemii mieszkańcy przesunęli zaplanowane prace
związane z usuwaniem azbestu na następne lata. Z uwagi na powyższe, Wójt Gminy Raba Wyżna zwrócił się
w dniu 9 września 2020 r. z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPMP.05.02.02.-121106/17 na dzień 18.07.2021 r. W dniu 24 września 2020 roku tut. organ pismem znak: FE-VI.433.144.2018
otrzymał zgodę od IZ RPO WM na wydłużenie terminu realizacji projektu.
W związku z powyższym przeprowadzono przetarg nieograniczony celem wyboru nowego
Wykonawcy. W dniu 23 grudnia 2020 roku podpisana została umowa nr ZP.272.14.2020 z Firmą
Remontowo-Budowlaną „RAGAR” os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków na wykonanie w/w zadania do dnia
31 maja 2021 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Na terenie Gminy Raba Wyżna w 2020 r., został przyjęty Uchwałą nr XV/125/2020 Rady Gminy Raba
Wyżna z dnia 27 lutego 2020 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;
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−
−
−
−

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 2020 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 11 sztuk;
−
−

w ciągu roku zostało doprowadzonych do schroniska 14 psów
ilość psów przebywających w schronisku z terenu gminy Raba Wyżna na koniec 2020 roku
wynosiła 11 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: 26 497,15 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 2020 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 2020 roku poddane zostały zabiegom weterynaryjnym,
których łączny koszt wynosił 4 010 zł brutto. Kwota ta obejmowała: leczenie psów, szczepienie psów
p/wściekliźnie, kastrację, sterylizację oraz przekazanie zwłok do utylizacji.
Koszt za całodobową opiekę weterynaryjną wyniósł 11 590,00 zł brutto.
Koszt całego programu za 2020 r. wyniósł 42 127, 15 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 2020 r., Gmina miała zapewnioną możliwość umieszczenia (w razie potrzeby) zwierząt
gospodarskich z terenu Gminy Raba Wyżna, w jednym z gospodarstw rolnych na terenie tut. Gminy.
Z możliwości tej Gmina nie skorzystała, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.
Adopcja zwierząt była prowadzona przez Schronisko i bezpośrednio przez Urząd, za pomocą strony
internetowej Gminy Raba Wyżna. Znajdują się tam zdjęcia oddanych do schroniska psów i krótki opis.
Ze schroniska w 2020 r., do adopcji zostało przekazanych 9 psów. Ponadto do adopcji bezpośrednio
za pomocą tut. Organu przekazano 1 psa, któremu należało zapewnić opiekę weterynaryjną oraz
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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.

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Raba Wyżna na lata 2019 – 2022
Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Raba Wyżna na lata 2019 – 2022 został przyjęty
Uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Raba Wyżna na lata 2019-2022.
Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 710) wójt sporządza, co 2 lata sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki
nad zabytkami, które przedstawia radzie gminy.
Celem opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami jest ukierunkowanie polityki
Samorządu Gminnego, przede wszystkim na planowanie działań dotyczących finansowania, inicjowania,
wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, jak również
upowszechniania i promowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zadaniem programu jest także
organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych wobec miejscowej społeczności.
W ramach opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami została przeprowadzona
inwentaryzacja terenowa, której celem było rozpoznanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego,
a tym samym aktualizacja gminnej ewidencji zabytków. Dokument ten został wykonany w 2019 r.,
i prowadzony jest w formie zbioru kart adresowych. Gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru
otwartego i może ulegać modyfikacjom oraz rozszerzeniu, (w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków), dzięki temu na bieżąco prowadzona jest jej aktualizacja. Gminny program opieki nad zabytkami
wraz z wykazem obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków zostały opublikowane na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna. Ponadto informacja o sporządzeniu w/w dokumentów
została wywieszona na tablicach ogłoszeń oraz na stronie Urzędu Gminy Raba Wyżna, celem
poinformowania mieszkańców o możliwości zapoznania się z dokumentami.
Gminna Ewidencja Zabytków obejmuje 280 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).
Trwa realizacja Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Raba Wyżna na lata 2019 – 2022,
a szczegóły dotyczące dotychczasowych inwestycji w przedmiocie ochrony zabytków oraz działań w zakresie
promocji i edukacji znajdują się w dokumencie pn.: „Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki
nad zabytkami gminy Raba Wyżna na lata 2019 – 2022 za okres od lutego 2019 do lutego 2021”.
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyżna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu
terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na
szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1219, 1378 z późn. zm.) Wójt Gminy Raba Wyżna, co 2 lata przedstawia Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Po przedstawieniu niniejszego raportu Radzie
Gminy, należy skierować go do organu wykonawczego powiatu. W związku z powyższym w lipcu 2020 roku
przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego w dniu 11.08.2020 r. podpisano umowę nr
OA.2151.1.39.2020, z Małopolską Fundacją Energii i Środowiska z siedzibą w Krakowie. Wyniki Raportu
zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2020 roku przez przedstawiciela
Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska – pana Tomasza Lisa.
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska polega na regularnej ocenie w zakresie:
•
•
•
•

określenia stopnia wykonania zadań/działań,
określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
analizy przyczyn tych rozbieżności.

Osiągnięcie celów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy” wymaga prowadzenia
bieżącego monitoringu przebiegu realizacji programu.
Zestawienie działań zrealizowanych przez Gminię Raba Wyżna w ramach programu ochrony środowiska w
katach 2016 – 2020.
L.
p.

Ocena stanu
środowiska
Ochrona klimatu i
jakości powietrza

Zrealizowane działania:

Planowane działania:

Modernizacja dróg i placów w
poszczególnych sołectwach – zadanie ciągłe,
realizowane corocznie w zależności od
możliwości finansowych Gminy
Realizacja projektu pn.: „Obniżenie emisji
dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna
poprzez wymianę kotłów opalanych
biomasą, paliwem gazowym” realizowany na
podstawie uchwały nr XXXIV/287/2017 RADY
GMINY RABA WYŻNA z dnia 26 września
2017 roku. – wymieniono 51 kotłów (41
paliwa gazowe, 10 biomasa)
Złożono wniosek na wymianę 100 szt.
starych kotłów na paliwo stałe na nowe na
ekogroszek/ biomasę – wniosek na liście
rezerwowej

obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie
Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów
opalanych paliwem stałym,
wymiana 100 szt. starych kotłów na paliwo
stałe na nowe na ekogroszek/biomasę,
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Zagrożenie hałasem Modernizacja dróg i placów w
poszczególnych sołectwach – zadanie ciągłe,
realizowane corocznie w zależności od
możliwości finansowych Gminy

Gmina Raba Wyżna na bieżąco prowadzi
działania związane z modernizacją dróg
gminnych. Zmiana nawierzchni dróg
poprawia stan klimatu akustycznego w
gminie.

Pole
Biorąc pod uwagę łączną liczbę źródeł pól
elektromagnetyczne elektromagnetycznych, a także fakt, iż są one
zlokalizowane w znacznym rozproszeniu,
uznaje się, że w gminie nie są przekroczone
dopuszczalne normy środowiskowe.

Nowe źródła emisji promieniowania
elektromagnetycznego będą lokalizowane
zgodnie z wymaganymi strefami
ochronnymi.

Gospodarowanie
wodami

Realizacja „Programu ochrony przed
powodzią w dorzeczu górnej Wisły” pozwoli
na ograniczenie zagrożenia powodziowego,
a stan wód będzie podlegał sukcesywnej
poprawie dzięki działaniom w obszarze
gospodarki wodno-ściekowej.

Na bieżąco wykonywane są w prace
zabezpieczająco-naprawcze i utrzymaniowe:
czyszczenie korytek ściekowych, udrożnienie
kanalizacji deszczowej, naprawy
odwodnienia – umocnienie rowów
elementami betonowymi, uzupełnienia
kruszywem ubytków nawierzchni dróg
bocznych wykoszenie poboczy, czyszczenie
chodników, naprawy krat odwodnienia
liniowego.
Ponadto zrealizowano inwestycje związane z
odtworzeniem i modernizacją zabezpieczeń
przy drogach gminnych uszkodzonych
wskutek działania wód, zmodernizowano
również most w ciągu drogi gminnej
(Mardyłówka, RW)
Gmina prowadzi działania zmierzające do
racjonalizacji zużycia wody, zarówno na cele
produkcyjne jak i gospodarstw domowych,
wymuszonej przez zastosowane instrumenty
prawno-ekonomiczne (opłaty, kary i
skuteczniejsze kontrole). Zainteresowanie
użytkowników wody stosowaniem
oszczędniejszych rozwiązań technologicznych
wzrosło wraz z urealnieniem poziomu opłat,
upowszechnieniem pomiaru jej zużycia oraz
wprowadzeniem zamkniętych obiegów
wody.
Ochrona przeciwpowodziowa jest
realizowana według gminnego i
powiatowego planu zarządzania
kryzysowego z wyszczególnieniem
poszczególnych zagrożeń na terenie gminy
oraz sposobów i procedur postępowania.

Gospodarka wodno- Kompleksowa budowa sieci kanalizacji w
ściekowa
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. Rozpoczęto
roboty budowlane związane z
umieszczeniem i pozostawieniem kanalizacji
sanitarnej Rokiciny Podhalańskie, Raba
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Złożono wniosek na budowę kanalizacji
sanitarnej dla prawobrzeżnej części Raby
Wyżnej wraz z łącznikiem kanalizacji
pomiędzy lewobrzeżną Rabą, a
prawobrzeżną Rabą w dolnej części Raby
Wyżnej;
Realizacja zadania: Kompleksowa budowa
sieci kanalizacji w miejscowości Raba i
Rokiciny Podhalańskie;
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Wyżna (PKP linia nr 99 Chabówka –
Zakopane).
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skawie wraz
z modernizacją oczyszczalni
Dotacja na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków
Budowa oczyszczalni ekologicznej SP
Bielanka
Budowa studni głębinowej SP Sieniawa
Złożono wniosek na budowę kanalizacji
sanitarnej dla prawobrzeżnej części Raby
Wyżnej wraz z łącznikiem kanalizacji
pomiędzy lewobrzeżną Rabą, a
prawobrzeżną Rabą w dolnej części Raby
Wyżnej.
Wykonanie map do celów projektowych kanalizacja sanitarna przy drodze gminnej
Arendarczykówka w Rabie Wyżnej – 2018 r.
Rozbudowa, przebudowa oraz remont stacji
uzdatniania wody na potoku Kosiczne w
Rabie Wyżnej wraz z urządzeniami
budowlanymi i infrastruktury technicznej –
2018 r.

Realizacja zadania: Budowa kanalizacji
sanitarnej w Skawie wraz z modernizacją
oczyszczalni;
Kontynuacja zadania: Dotacja na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
tym m. in.: odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych - jest to działanie
ciągłe,
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.

1) Gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym m. in.: odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych
oraz funkcjonowanie PSZOK. Osiągnięcie i
utrzymanie poziomu recyklingu.
2) Odbiór i bezpieczne składowanie
odpadów zawierających azbest - W ramach
realizowanego projektu pn.:
„Unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest z terenu Gminy Raba Wyżna”

Zagrożenia
poważnymi
awariami

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),
• Ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia
strażaków biorący bezpośredni udział w
działaniach ratowniczo gaśniczych.
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Z powodu ograniczeń budżetowych w 2019
roku nie realizowano żadnych szkoleń.
Ponadto:
• OSP Bielanka rozpoczęła starania o
wymianę samochodu gaśniczego na nowszy,
• OSP Raba Wyżna rozpoczęła starania o
pozyskanie sprzętu hydraulicznego do
ratownictwa drogowego,
• Zarząd o/między gminy rozpoczął starania
o pozyskanie ubrań ochrony osobistej dla
jednostek OSP zrzeszonych przy zarządzie.
W 2019 roku wykonano modernizację remizy
OSP w Rokicinach Podhalańskich - etap II docieplenie - elewacja budynku, wykonanie
instalacji: sanitarnej, elektrycznej, c.w.u, c.o.

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 (w skrócie PGN) 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.
Zgodnie z harmonogramem monitoringu dla Gminy Raba Wyżna na 2020 rok zaplanowano
aktualizację dokumentu, aby zapewnić ciągłość prośrodowiskowej polityki Gminy. W związku z
przesuwającymi się w czasie pracami nad aktualizacją Programu Ochrony Powietrza dla województwa
małopolskiego, który stanowi podstawę prawną PGN oraz po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego powyższe zadanie przesunięto do realizacji na 2021 rok, aby dokument
uwzględniał najbardziej aktualne przepisy.

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba
Wyżna na lata 2016-2030 została przyjęta uchwałą Nr XXI/180/2020 Rada Gminy Raba Wyżna z dnia 29
października 2020r.
Niniejszy dokument opracowany został w oparciu o art. 7, ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2020poz. 713z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 r. poz. 833
z późn. zm.), zgodnie z którym obowiązkiem Wójta jest opracowanie projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru
gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. „Założenia do planu” wymagają
współpracy między gminą, a przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się przesyłaniem lub
dystrybucją paliw gazowych lub energii.
W związku z powyższym w marcu 2020 roku przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego
w dniu 30.04.2020 r. podpisano umowę nr OA.2151.1.29.2020 z Małopolską Fundacją Energii i Środowiska
z siedzibą w Krakowie na wykonanie aktualizacji „Założeń do Planu”. Dokument został przedstawiony na
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Sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2020 roku przez przedstawiciela Małopolskiej Fundacji Energii
i Środowiska – pana Tomasza Lisa.
Wykonana analiza stanu istniejącego wykazała, iż system gazowniczy oraz elektroenergetyczny,
które to funkcjonują na obszarze gminy, zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa dostaw
poszczególnych nośników energii. Również indywidualne źródła ciepła zapewniają wysoki poziom
bezpieczeństwa dostaw ciepła dla odbiorców. W stanie obecnym nie zachodzi w związku z powyższym
konieczność opracowania Planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe (art. 20 ustawy Prawo
energetyczne).

Aglomeracja Raba Wyżna - Rokiciny Podhalańskie
Przyjęcie: Uchwała Nr XXII/196/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2020r.
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z późn. zm.) zwanego dalej „Prawem wodnym”, dotychczasowe akty prawa miejscowego na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zachowywały moc nie dłużej niż
do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogły być zmieniane. Z powyższego przepisu wynikało, iż uchwała
nr XLII/669/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. wyznaczająca aglomerację
Raba Wyżna – Rokiciny Podhalańskie, zachowywała moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. i mogła być
zmieniona.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa wodnego, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. aglomerację,
wyznacza w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Właściwa do wyznaczenia
aglomeracji Raba Wyżna – Rokiciny Podhalańskie jest Rada Gminy Raba Wyżna. Wypełniając powyższe
zobowiązania Gmina Raba Wyżna zleciła na podst. umowy nr OA.2151.1.28.2020 Agencji Wspierania
Ochrony Środowiska z siedziba w Poznaniu, opracowanie projektu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Raba Wyżna – Rokiciny Podhalańskie.
Dokument wraz z załącznikami przedłożono do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie oraz do RDOŚ
w Krakowie celem uzgodnienia. Uzyskano pozytywne uzgodnienia od:
−
−

Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie (pismo znak: KR.ZZŚ.2.417.13.2020.WM z dnia 22.09.2020 r.)
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (znak sprawy: ZS.400.2.21.2020.MKub z dnia
05.10.2020 r.).
Aglomeracja Raba Wyżna – Rokiciny Podhalańskie została zaktualizowana w zakresie równoważnej
liczby mieszkańców oraz w zakresie przebiegu granic i obszaru. Do aglomeracji dołączono:
−
−

działki w m. Raba Wyzna (rejon Łysej Góry oraz wzdłuż drogi krajowej nr 7)
działki w m. Rokiciny Podh. (dobudowany odcinek sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi głównej)

Z aglomeracji wyłączono działki w m. Raba Wyżna, które nie miały technicznej możliwości podłączenia się
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2020 ROK

STRONA 102

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 2020 roku Gmina dysponowała następującymi ujęciami wody i oczyszczalnią:
Ujęcie wody KOSICZNE:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pozwolenie wodno-prawne na pobór wody z potoku Kosiczne:
decyzja z dnia 25.03.2015 r. - ważna do dnia 28.02.2035 r.
Qśr/dobę=280 m³/d – obecnie wykorzystywane ok. 116m³/d
ilość przyłączy Raba Wyżna i Rokiciny Podhalańskie: 550+31=581
decyzja z dnia 07.06.2019 r. na wprowadzenie ścieków do środowiska z płukania filtrów w ilości
3,90 m³/d ważna do dnia 07.06.2029 r.
problemy w działalności związane ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców w wodę z ujęcia
Kosiczne:
do 2018 roku filtracja oparta tylko o filtry powolne żwirowe,
w 2018 roku budowa nowej stacji uzdatniania wody z filtrami mechanicznymi pospiesznymi,
koszt ok. 1,5 mln zł,
w 2020 roku rozbudowa SUW o stację do ozonowania wody oraz o zbiornik wyrównawczy do
poboru wody surowej za kwotę ok. 350 tys. zł, przeprowadzono również modernizację dużego
i małego ujęcia wody za kwotę ok. 120 tys. zł,
cała sieć wodociągowa wykonana jest w systemie PE, która nie stwarza większych problemów
w eksploatacji,
osoby, które występują z wnioskami o przyłączenie w obrębie sieci otrzymują warunki wykonania
przyłącza i są wykonywane na bieżąco.

Ujęcie wody STACHORÓWKA:

−
−
−
−
−
−
−

pozwolenie wodno-prawne na pobór wody z potoku Stachorówka:
decyzja z dnia 20.10.2008 r. - ważna do dnia 30.09.2028 r.
Qśr/dobę =86,4m³/d – obecnie wykorzystywane ok. 9,59m³/d
ilość przyłączy Skawa: 74 (+7 wydanych warunków na wykonanie przyłączy)
Studnie głębinowe: S1 = 39m³/d + S2 = 39m³/d = 78m³/d
obecnie działają tylko studnie głębinowe, ujęcie na potoku Stachorówka zablokowane
spowodowane budową Zakopianki.
problemy z eksploatacją studni głębinowych to występujący w wodzie mangan i żelazo, w takiej
sytuacji wymagany jest dobór określonych złóż filtracyjnych, które eliminują tego typu niepożądane
substancje. Eksploatacja sieci nie sprawia trudności, warunki przyłączenia do sieci wydawane są na
bieżąco. Z uwagi na fakt, że ciśnienie wody w sieci wymuszane jest przez pompy, to w przyszłości
należy dążyć do rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii.

Problem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Skawy rejon Zabornia/Bania/Ganice

− budowa drogi ekspresowej S-7 i problemy z tym związane,
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− umowa/porozumienie trójstronne w sprawie budowy sieci w tym rejonie, zapewnienie ZWiK Rabka−
−
−
−

Zaryte o sprzedaży hurtowej wody w ilości 55 tys. m³/rok,
partycypacja Gminy Raba Wyżna w budowie sieci wodociągowej, 200 tys. zł
duże zainteresowanie mieszkańców tego rejonu budową sieci wodociągowej,
w 2020 r. złożono 60 wniosków o wydanie warunków wykonania przyłączy wodociągowych w tym
rejonie,
w maju br został podpisany aneks przedłużający termin wykonania sieci przez GDDKiA,
z planowanego na maj, przedłużono do dnia 30 czerwca 2021 r.

Oczyszczalnia ścieków Skawa:

−
−
−
−
−

pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika-rzeki Skawa
decyzja z dnia 19.08.2019 r. - ważna do dnia 31.07.2029 r.
Qśr/rok=2847m³/rok Qmax=16,56m³/d
obecnie oczyszczalnia w ciągu roku oczyszcza ok. 2000m³/rok.
oczyszczalnia działa od 1999 roku, w najbliższym czasie będzie wymagała modernizacji. Istnieje
możliwość rozbudowy oczyszczalni i podłączenia znacznej ilości budynków (Granice + Bania).
Podejmowane próby modernizacji, rozbudowy oczyszczalni i sieci nie powiodły się (zaprojektuj i wybuduj)brak ofert. Nowe pozwolenie wodnoprawne znacznie zaostrzyło wymogi w zakresie parametrów ścieków
oczyszczonych zrzucanych do rzeki Skawy i oczyszczalnia ta nie zawsze spełnia te wymagania.
Informacja o ilości wykonanych przyłączy do kanalizacji sanitarnej obsługiwanych przez Gminę Raba
Wyżna:
Kanalizacja „Chyżnianka”: (stan na dzień 31.12.2020)

−
−
−
−
−

liczba przyjętych wniosków : 24
liczba wydanych warunków: 24
liczba odbiorów: 14
liczba podpisanych umów: 14
liczba wykonanych przyłączy: 14

Kanalizacja Rokiciny Podhalańskie: (stan na dzień 31.12.2020)

−
−
−
−
−

liczba przyjętych wniosków: 70
liczba wydanych warunków: 70
liczba odbiorów: 49
liczba podpisanych umów: 49
liczba wykonanych przyłączy: 49

Kanalizacja Skawa: (stan na dzień 31.12.2020)

− liczba przyłączy: 12
W miejscowościach Sieniawa, Bielanka, Bukowina-Osiedle, Harkabuz, Podsarnie: brak przyłączy
kanalizacyjnych.
W miejscowościach Raba Wyżna i Rokiciny Podhalańskie działalność w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków prowadzi Spółka „Górna Raba” w Mszanie Dolnej -ilość gospodarstw
obsługiwanych przez Spółkę to 605 w obydwu miejscowościach.
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Jeżeli chodzi o prawobrzeżną część rzeki Raba czyli Rokiciny Podhalańskie, Raba Wyżna to w roku
2020 złożono wnioski w ramach środków PROW 2014- 2020.
Planowany termin realizacji to lata 2020-2023. W naszej Gminie jest dofinansowanie na
przydomowe oczyszczalnie ścieków. W 2020 roku Gmina Raba Wyżna dostała dofinansowanie na budowę
kanalizacji sanitarnej dla prawobrzeżnej części Raby Wyżnej wraz z łącznikiem kanalizacji pomiędzy
lewobrzeżną Rabą, a prawobrzeżną Rabą w dolnej części Raby Wyżnej w wysokości 1 491 406,00 zł.
Planowany termin zakończenia zadania: kwiecień 2022 r.

Funkcjonowanie ZGKiM w okresie pandemii w 2020 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej prowadzi taki rodzaj usług dla
mieszkańców gminy, że pomimo ogłoszonego od marca stanu pandemii, a następnie wprowadzania
kolejnych lockdownów, ograniczenie czy zamknięcie danego rodzaju usług było niemożliwe.
W dziedzinie zaopatrzenia mieszkańców w wodę nie było żadnych przerw czy ograniczeń. Wszystkie
standardy jakościowe dostarczanej wody były zachowane, a kontrole sanitarne wody były prowadzone na
bieżąco. Zmieniono tylko sposób podawania ilości zużytej wody, wprowadzono system podawania ilości za
pomocą telefonu lub za pomocą e-maili. Rozliczenia finansowe prowadzono na bieżąco.
W dziale gospodarki ściekowej w ZGKiM nie zastosowano żadnych ograniczeń. Rozliczenia
finansowe jak i obsługę mieszkańców prowadzono na bieżąco, a jedyne ograniczenia lub zmiany okresów
rozliczeniowych uzależnione były od zmienionych rozliczeń przez Spółkę „Górna Raba”.
Bardzo dużym działem obsługiwanym przez ZGKiM to dział gospodarki odpadami. Wszystkie
czynności związane z obsługą mieszkańców były prowadzone na bieżąco, zarówno w kwestii zmian
w deklaracjach jak również egzekwowania wywozu odpadów zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
Pomimo różnych ograniczeń stosowanych przez inne instytucje w ZGKiM nie było sytuacji aby mieszkańcy
nie byli obsłużeni na miejscu w biurze w sytuacji gdy nie mogli załatwić danej sprawy telefonicznie lub przez
internet.
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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
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rada Gminy Raba Wyżna przyjęła uchwałą nr
XII/99/2019 z dnia 28 listopada 2019 r (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 8661) 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 2020 rok.
W ramach przyjętego Programu Wójt Gminy Raba Wyżna ogłosił otwarty konkurs ofert
Zarządzeniem nr 17/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 r. wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy
Raba Wyżna, na następujące zadania:
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 czego :

− 4000 zł na rodzinne festyny sportowo- rekreacyjne w wysokości,
− 66 000 zł na prowadzenie sekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału
w rozgrywkach sportowych.
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 w ramach GRUPY I złożone zostały następujące oferty, którym po rozstrzygnięciu
konkursu przyznano dotacje według poniższego zestawienia:
Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizowanie rodzinnych festynów sportoworekreacyjnych dla społeczności lokalnej
Lp.
1.

Nazwa organizacji składającej ofertę
Klub Sportowy „Szarotka” Rokiciny Podhalańskie
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Prowadzenie sekcji szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa organizacji składającej ofertę
Ludowy Klub Sportowy „Janosik” z Sieniawy
Ludowy Klub Sportowy „Orkan” z Raby Wyżnej
Klub Sportowy „Szarotka” Rokiciny Podhalańskie
Klub Sportowy „Skawianin” ze Skawy
Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice
Parafia Rzymsko Katolicka p. w. N.M.P.
Wspomożenia Wiernych w Skawie

Wysokość przyznanej dotacji
7 500,00 zł
29 000,00zł
14 000,00 zł
7 500,00 zł
2 000,00 zł
6 000,00 zł

Razem w Grupie I przyznano dotacje na 7 zadań na łączna kwotę 70 000 zł.
Pięć organizacji zrealizowało zadania w całości zgodnie z zawartymi umowami. Jedna organizacja
(Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice), z uwagi na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa nie
wykonała zadania i dokonała zwrotu dotacji w całości.
Do konkursu w ramach GRUPY II złożone zostały następujące oferty, którym po rozstrzygnięciu
konkursu przyznano dotacje według poniższego zestawienia:
Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury,
tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom oraz ratownictwa i ochrony
ludności
Lp.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nazwa organizacji składającej ofertę
Parafia Rzymsko Katolicka p. w. N.M.P.
Wspomożenia Wiernych w Skawie

Wysokość przyznanej dotacji
8 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniawie
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Rabie Wyżnej
Koło Gospodyń Wiejskich w Skawie
Stowarzyszenie „Zakątek Sieniawski z Sieniawy
Stowarzyszenie „Czarna Orawa” z Harkabuza
Stowarzyszenie „Orawianki” z Podsarnia
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Koło Terenowe w Rabie Wyżnej
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej
Orawy
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Raba Wyżna
Ochotnicza Straż Pożarna w Rokicinach
Podhalańskich w ramach zadnia V Bieg po Zdrowie i
Bezpieczeństwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Rokicinach
Podhalańskich
Ochotnicza Straż Pożarna w Skawie
Stowarzyszenie „Mała Armia Janosika”
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział Raba
Wyżna
Koło Gospodyń Wiejskich w Sieniawie
Koło Gospodyń Wiejskich w Rokicinach
Podhalańskich

8 000,00 zł
3 500,00 zł
3 250,00 zł
3 000,00 zł
5 000,00 zł
2 450,00 zł
1 700,00 zł
2 600,00 zł
5 000,00 zł
2 500,00 zł

1 500,00 zł
6 000,00 zł
8 000,00 zł
5 000,00 zł
3 000,00 zł
1 500,00 zł

Razem w Grupie II przyznano dotacje na 17 zadań na łączna kwotę 70 000 zł.
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Szesnaście organizacji zrealizowało zadania w całości zgodnie z zawartymi umowami. Jedna
organizacja (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział Raba Wyżna), z uwagi na ograniczenia związane
z epidemią koronawirusa nie wykonała zadania i dokonała zwrotu dotacji w całości.
Podsumowując z zaplanowanych środków i przekazanych na realizację w/w zadań w kwocie 140 000
wykorzystano kwotę 133 000,00 zł z uwagi na fakt iż dwa stowarzyszenia nie wykonały zadań i dokonały
zwrotu dotacji na łączną kwotę w wysokości 7 000,00 zł .
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XI. Uchwały Rady Gminy
W 2020 roku przesłano i poddano kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową 27 uchwał,
natomiast do Nadzoru Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 74 uchwały.
W trybie nadzorczym żadna uchwała nie została unieważniona. Poniżej wykaz podjętych i opublikowanych
w BIP Urzędu Gminy uchwał przez Radę Gminy Raba Wyżna w 2020 r. (http://eurzad.rabawyzna.pl>rejestruchwał):
Data
wydania

Numer

Tytuł/Załącznik

24.01.2020

XIV/119/2020

24.01.2020

XIV/120/2020

Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
stanowiącego własność Gminy Raba Wyżna oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

24.01.2020
24.01.2020
24.01.2020
24.01.2020

XIV/121/2020
XIV/122/2020
XIV/123/2020
XIV/124/2020

Zmiany w budżecie na 2020 rok
Rozpatrzenie petycji Renaty Sutor z dnia 18.11.2019 r oraz 06.12.2019 r
Przekazanie skargi według właściwości
Przekazanie „Żądania” (pisma z dnia 03.01.2020r.) otrzymanego od
mieszkańca Gminy Raba Wyżna dotyczącego zabezpieczenia przez
inwestora: Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad w Krakowie cieków
przepływających przez rolę Fudalejówka i Skawcówka zgodnie z
właściwością rzeczową

27.02.2020

XV/125/2020

Uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w
2020 roku”

27.02.2020

XV/126/2020

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

27.02.2020

XV/127/2020

Zmiana uchwały nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22
grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze
obiektów i urządzeń sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba
Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu
ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń

27.02.2020
27.02.2020

XV/128/2020
XV/129/2020

Zmiany w budżecie na 2020 rok
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna na lata
2020 – 2028

27.02.2020

XV/130/2020

Uchwalenie Statutów Sołectw Gminy Raba Wyżna

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Raba Wyżna przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
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30.04.2020

XVI/131/2020

Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za rok 2019

30.04.2020

XVI/132/2020

Dzierżawa nieruchomości Gminy Raba Wyżna

30.04.2020

XVI/133/2020

Dzierżawa nieruchomości Gminy Raba Wyżna

30.04.2020

XVI/134/2020

30.04.2020

XVI/135/2020

Ustalenie górnych stawek opłaty ponoszonej przez właścicieli
nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Raba
Wyżna
Udzielenie pomocy finansowej samorządowi Województwa
Małopolskiego

30.04.2020

XVI/136/2020

Udzielenie pomocy finansowej Województwa Małopolskiego

30.04.2020
30.04.2020

XVI/137/2020
XVI/138/2020

Zmiany w budżecie na 2020 rok
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna na lata
2020 -2028

30.04.2020

XVI/139/2020

Wystosowanie Apelu do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii
Kolejowych w Nowym Sączu dotyczącego uwzględnienia w pracach
związanych z modernizacją linii kolejowej Nr 98 Sucha
Beskidzka – Chabówka – Zakopane przebudowy wiaduktów
przebiegających nad drogami gminnymi wyszczególnionymi w piśmie
znak: ZPD.7226.3.2020 Wójta Gminy Raba Wyżna

30.04.2020

XVI/140/2020

Wystosowanie Apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Krakowie
o niezwłoczne podjęcie działań modernizacyjno-inwestycyjnych
zmierzających do oznakowania
skrzyżowania drogi krajowej E7 z drogą gminną Skawa – Chabówka w
miejscowości Skawa (Granice) „inteligentną sygnalizacją świetlną”

30.04.2020

XVI/141/2020

Rozpatrzenie skargi z dnia 23.12.2019 r. na działalność Wójta Gminy Raba
Wyżna

30.04.2020

XVI/142/2020

Rozpatrzenie skargi z dnia 07.02.2020 r. na bezczynność Wójta Gminy
Raba Wyżna

28.05.2020

XVII/143/2020

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna za 2019 rok

28.05.2020

XVII/144/2020

Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
stanowiącego własność Gminy Raba Wyżna oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

28.05.2020

XVII/145/2020

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się przez Gminę Raba Wyżna
odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat
Nowotarski
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28.05.2020

XVII/146/2020

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

28.05.2020

XVII/147/2020

28.05.2020
28.05.2020

XVII/148/2020
XVII/149/2020

Odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Gminie Raba Wyżna lub jej jednostkom organizacyjnym,
wymienionym w art.9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, w
stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19
Zmiany w budżecie na 2020 rok
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna na lata
2020 – 2028

28.05.2020

XVII/150/2020

28.05.2020

XVII/151/2020

30.06.2020

XVIII/152/2020 Rezolucja dotyczącej równego traktowania szpitali wchodzących do sieci
szpitali oraz szpitali funkcjonujących poza siecią szpitali w zakresie
wzrostu finansowania w związku z epidemią COVID 19.

30.06.2020

XVIII/153/2020 Wotum zaufania dla Wójta Gminy Raba Wyżna

30.06.2020

XVIII/154/2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Raba Wyżna za 2019 rok

30.06.2020

XVIII/155/2020 Absolutorium dla Wójta Gminy Raba Wyżna z tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok

30.06.2020

XVIII/156/2020 Wyrażenie zgody na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących
własność Gminy Raba Wyżna oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu

30.06.2020

XVIII/157/2020 Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raba Wyżna, w roku
szkolnym 2020/2021
XVIII/158/2020 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

30.06.2020
30.06.2020

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy
Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 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
Rozpatrzenie petycji z dnia 02.04.2020r.

XVIII/159/2020 Zmiana uchwały nr XVII/147/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28
maja 2020r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o
charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Raba Wyżna lub jej
jednostkom organizacyjnym, wymienionym art.9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o
finansach
publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19
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30.06.2020
27.08.2020
27.08.2020

27.08.2020

XVIII/160/2020 Zmiany w budżecie na 2020 rok
XIX/161/2020
Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Raba Wyżna
XIX/162/2020
Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
XIX/163/2020
Zmiana Uchwały NR XLIV/370/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26
czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Raba Wyżna

27.08.2020

XIX/164/2020

Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna oraz w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości należących do Gminy Raba Wyżna

27.08.2020

XIX/165/2020

Dzierżawa nieruchomości Gminy Raba Wyżna

27.08.2020

XIX/166/2020

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

27.08.2020

XIX/167/2020

Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Raba Wyżna za
2019 r.

27.08.2020
27.08.2020

XIX/168/2020
XIX/169/2020

Zmiany w budżecie na 2020 rok
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr XLI/364/2009 Rady Gminy w
Rabie Wyżnej z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba
Wyżna

24.09.2020
24.09.2020

XX/170/2020
XX/171/2020

Określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady
udzielania dotacji na realizację zadań w ramach projektu pn.
„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba
Wyżna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie
5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie
5.2.2. Gospodarka odpadami

24.09.2020

XX/172/2020

24.09.2020

XX/173/2020

24.09.2020

XX/174/2020

Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna
Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna
Zmiany w budżecie na 2020 rok
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24.09.2020

XX/175/2020

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna na lata
2020 – 2028

24.09.2020

XX/176/2020

Przyjęcie rezolucji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w
zakresie zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach obejmujących obowiązek właścicieli nieruchomości polegający
na uprzątaniu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników

24.09.2020

XX/177/2020

Rozpatrzenie skargi z dnia 19.05.2020 r. na działalność Wójta Gminy Raba
Wyżna

24.09.2020
24.09.2020

XX/178/2020
XX/179/2020

Rozpatrzenie petycji z dnia 04.08.2020 r.
Rozpatrzenia wniosku mieszkańców roli Bugajówka oraz roli Jeleniówka
w Rokicinach Podhalańskich z dnia 03.09.2020 r.

29.10.2020

XXI/180/2020

29.10.2020

XXI/181/2020

29.10.2020

XXI/182/2020

29.10.2020

XXI/183/2020

29.10.2020

XXI/184/2020

29.10.2020

XXI/185/2020

29.10.2020

XXI/186/2020

29.10.2020

XXI/187/2020

29.10.2020

XXI/188/2020

29.10.2020

XXI/189/2020

29.10.2020

XXI/190/2020

29.10.2020

XXI/191/2020

29.10.2020

XXI/192/2020

Przyjęcie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna na lata 2016 - 2030”
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Bukowina-Osiedle w Gminie Raba Wyżna
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Harkabuz w Gminie Raba Wyżna
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba
Wyżna w Gminie Raba Wyżna
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Rokiciny Podhalańskie w Gminie Raba Wyżna
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Sieniawa w Gminie Raba Wyżna
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Podsarnie w Gminie Raba Wyżna
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa
w Gminie Raba Wyżna
Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna
Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna
Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna
Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna
Zgoda na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność
Gminy Raba Wyżna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umów i najmu

29.10.2020
29.10.2020

XXI/193/2020
XXI/194/2020

Zmiany w budżecie na 2020 rok
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna na lata
2020 – 2028

26.11.2020

XXII/195/2020

Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
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26.11.2020

XXII/196/2020

Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Raba Wyżna – Rokiciny
Podhalańskie

26.11.2020

XXII/197/2020

26.11.2020

XXII/198/2020

26.11.2020

XXII/199/2020

26.11.2020

XXII/200/2020

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Raba Wyżna i miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze
gminy Raba Wyżna
Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna
Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym

26.11.2020

XXII/201/2020

26.11.2020
26.11.2020

XXII/202/2020
XXII/203/2020

26.11.2020

XXII/204/2020

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna na lata
2020 – 2028

26.11.2020

XXII/205/2020

26.11.2020

XXII/206/2020

26.11.2020

XXII/207/2020

Ogłoszenie jednolitego tekstu 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
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Raba
Wyżna z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie powołania jednostki
organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Gminy Raba Wyżna i nadania jej Statutu
Rozpatrzenie skargi z dnia 06.10.2020 r. na działalność Wójta Gminy Raba
Wyżna

26.11.2020

XXII/208/2020

Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy Raba Wyżna z dnia
10.09.2020 r.

23.12.2020

XXIII/209/2020

23.12.2020

XXIII/210/2020

23.12.2020

XXIII/211/2020

23.12.2020

XXIII/212/2020

23.12.2020
23.12.2020

XXIII/213/2020
XXIII/214/2020

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021
rok
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok
Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Raba Wyżna oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna
Zamiana nieruchomości Gminy Raba Wyżna
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Raba
Wyżna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
Zmiany w budżecie na 2020 rok
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23.12.2020
23.12.2020

XXIII/215/2020
XXIII/216/2020

Zmiany w budżecie na 2020 rok
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna na lata
2020 – 2028

23.12.2020
23.12.2020
23.12.2020

XXIII/217/2020
XXIII/218/2020
XXIII/219/2020

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
Uchwalenie budżetu Gminy Raba Wyżna na 2021 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raba Wyżna na lata 2021 – 2030

23.12.2020

XXIII/220/2020

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok oraz zatwierdzenie planów
pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych
Komisji Rady Gminy na 2021 rok

W 2020 r., z uwagi na wybuch pandemii koronawirusa Rada Gminy Raba Wyżna odbyła 10 Sesji,
z czego 6 sesji odbyło się w Sali Obrad Urzędu Gminy a 4 w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji
elektronicznej).

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2020 ROK

STRONA 115

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-Osiedle, OSP Harkabuz. OSP Podsarnie, OSP Sieniawa, OSP Rokiciny Pdoh., 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 2020 ok. 360 druhów
(w tym: zwyczajnych, wspierających , honorowi) oraz ok. 100 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 6 lekkichrnika, 9 średnich, 1 ciężki. 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.
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−

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 Pdoh.
4 zestawy ODO i 2 butle zapasowe, i OSP Podsarnie 4 zestawy ODO.

Wg statystyk za rok 2020 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Targu dysponowało jednostki ratownicze PSP i OSP do 132 zdarzeń na terenie gminy
Raba Wyżna .
Były to wyjazdy do 82 razy Miejscowe Zagrożenia (MZ), 44 razy Pożary (P), 2 razy alarm fałszywy (AF).
Rozkładając to na poszczególne jednostki :
Bielanka – 5; MZ – 1, P – 5.
Bukowina-Osiedle. – 1; P – 1
Harkabuz – 2; P – 2
Podsarnie – 5; MZ – 3, P – 2,
Raba Wżyna – 65; MZ – 39, P – 24,
Rokiciny Pdoh.; – 17; MZ – 7, P – 10, AF – 2.
Sieniawa – 22; MZ – 8, P – 14.
Skawa – 25; MZ – 10, P – 15.
W roku 2020 w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 przed jednostkami OSP postawiono
nowe zadania. Jednostki oprócz standardowych działań ratowniczo – gaśniczych wykonywały zadania
z zakresu;
−

Informowania ludności o zagrożeniu przez wirusa, poprzez komunikaty nadawane przez systemy
nagłaśniające zamontowane na samochodach bojowych a także na remizach OSP.
− Zaopatrywanie mieszkańców w środki do życia pozostających na kwarantannie, którzy nie mieli
innej możliwości pozyskanie zaopatrzenia się.
− Dezynfekcja miejsc publicznych.
Działania te wpisują się w działania związane z likwidacją miejscowych zagrożeń.
Na działania z zakresu walni ze skutkami epidemii jednostki zostały doposażone w środki ochrony osobistej
(ubrania, maseczki, okulary, rękawiczki, przyłbice, okulary), płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni,
urządzenia do dezynfekcji.
Materiały pozyskane z Agencji Rezerw Materiałowych, oraz MSWiA
W 2020 z powodu pandemii nie przeprowadzono żadnych szkoleń, a także nie odbyły się zawody
sportowo pożarnicze, Otwarty turniej wiedzy pożarniczej, oraz ćwiczenia operacyjno taktyczne dla
jednostek OSP.
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)
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Realizowane działania OSP

-

Udział w działaniach ratowniczo gaśniczych
Udział w działaniach związanych z likwidacją i ograniczeniem skutków związanych koronawirusem SARSCoV-2.
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Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy od roku 2020 prowadzi doradztwo ciągłe
związane z ogłaszanymi naborami. Doradztwo bezpośrednie prowadzone jest w każdą środę od 8:00 do 14:
00 natomiast doradztwo telefoniczne oraz mailowe prowadzone jest przez 5 dni w tygodniu. Każda usługa
doradcza zapisywana jest w ewidencji usług doradczych, zawierającą miedzy innymi identyfikacje
rozmówcy, zakres doradztwa, termin i osobę udzielającą informacji. W przypadku doradztwa
bezpośredniego rozmówca wypełnia kartę doradztwa indywidualnego. Biuro raz w roku ( w przypadku
braku naborów) oraz na dzień zakończenia każdego Konkursu dokonuje analizy świadczonych usług
doradczych na podstawie ankiet monitorujących, notatek i prowadzonej ewidencji usług. Biuro raz w roku
( w przypadku braku naborów) oraz na dzień zakończenia każdego Konkursu przygotowuje raport ze
świadczonych usług doradczych uwzględniających wyniki analizy. Dyrektor Biura raz w roku przygotowuje
ocenę efektywności świadczonych usług, w oparciu o przedstawiony raport na podstawie miedzy innymi
wyliczeń podsumowujących liczbę świadczonych usług i osób którym świadczono usługi do liczby złożonych
Wniosków oraz Wniosków które uzyskały wsparcie, zostały zrealizowane i rozliczone.
Analiza doradztwa w 2020 roku przedstawia się następująco.
Liczba świadczonych usług i osób którym
Liczba złożonych wniosków
świadczono usługi doradcze
55
35
Z poniższej tabeli wynika iż z wszystkich osób które uzyskały doradztwo w biurze LGD ponad 60
procent złożyło wnioski. Jest to bardzo zadowalający wynik w szczególności, że pokryło to w całości pule
dostępnych w naborach środków. W roku 2020 przeprowadzono nabory na:
−

Nabór 2/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

−

Nabór nr 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania
promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)

−

Nabór nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim
w wyniku wsparcia w ramach LSR)

−

Nabór nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub
przyrodniczym obszaru)

−

Nabór nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług
lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)

−

Nabór nr 12/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)

−

Nabór nr 13/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej
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Prócz doradztwa bezpośredniego biuro prowadziło także doradztwo telefoniczne 19 osób oraz
doradztwo mailowe 22 osoby.
W trakcie swojej działalności w roku 2020 LGD przeprowadziło szereg działań animacyjnych takich
jak spotkania/szkolenia
Przeprowadzono 5 spotkań szkoleniowych po 1 w każdej z gmin należących do LGD tj. Raba Wyżna,
Jabłonka, Lipnica Wielka, Rabka-Zdrój, Spytkowice. Analizując ankiety pomiaru jakości przeprowadzanych
szkoleń, możemy zauważyć, iż we wszystkich pytaniach oceniono jakość szkoleń na poziomie około 90 %.
Jest to ocena na poziomie bardzo dobrym. Wiedza którą przyswoili beneficjenci była przydatna podczas
składania wniosków aplikacyjnych, a prowadzący ocenieni zostali na poziomie 97%
W przypadku pytań otwartych najbardziej interesowało beneficjentów założenie działalności
gospodarczej, projekty grantowe, oraz kryteria oceny wniosków
Do działań animacyjnych zaliczamy również festyny. Niestety z powodu sytuacji pandemii Covid-19
w tym roku nie mogły się odbyć.
Z powyższych danych wynika, iż działalność Stowarzyszenia w zakresie doradztwa i animacji w roku
2020 była wystarczająca i w pełni pokryła zapotrzebowanie beneficjentów.
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Partnerstwo gminne
Gmina Raba Wyżna jest członkiem Euroregionu "Tatry".
Efektem przystąpienia do Związkiem Euroregion "Tatry" jest wieloletnia współpraca z gminą partnerską
Ganovce.
Gmina Raba Wyżna posiada gminy partnerskie: Słupsk i Ganovce na Słowacji. Obecnie jak
w poprzednich latach 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 związku z pandemią koronawirusa Covid-19 w 2020 roku wszelkie powyższe wspólne działania
zostały wstrzymane.
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:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

doprowadzenie do powstania zaakceptowanych przez Gminy – Uczestników,
"Kompleksowego programu utrzymania czystości wód zlewni Raby od źródeł do zapory w Dobczycach",
programów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony
powietrza
realizacja programów ujętych w pkt. 1 oraz opracowań wykonanych przez Gminy - Uczestników w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony powietrza,
prowadzenie działalności zmierzającej do rozwoju infrastruktury turystycznej,
organizowanie finansowania prac związanych z powstaniem i realizacją programów i opracowań o
których mowa w pkt 1 i 2,
gromadzenie i udostępnianie Gminom - Uczestnikom informacji niezbędnych do powstania i realizacji
programów oraz opracowań, o których mowa w pkt 1 i 2,
opracowanie i rekomendowanie Gminom - Uczestnikom lokalnych przepisów stanowiących nakazy,
zakazy, bodźce i zachęty dla ochrony środowiska naturalnego,
reprezentowanie interesów Gmin - Uczestników w zakresie objętym statutową działalnością Związku
wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji zarówno krajowych jak
i zagranicznych,
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.
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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 2020 roku zawarła umowy lub porozumienia w celu realizacji wspólnych zadań:
−

Umowa nr SKG.3032.1.2020 z dnia 02-01-2020r. z Firmą Finansowo – Ubezpieczeniową Margo na
dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia,

−

Porozumienie nr SKG.3032.2.2020 z dnia 10.01.2020r. z Gminą Spytkowice na dofinansowanie opieki
nad dziećmi w wieku do 3 roku życia,

−

Porozumienie nr SKG.3032.4.2020 z dnia 03.02.2020r. z Niepubliczny Żłobek „Baby Smile” na
dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia

−

Porozumienie nr SKG.3032.3.2020 z dnia 03.02.2020r. z Gminą Rabka Zdrój na dofinansowanie opieki
nad dziećmi w wieku do 3 roku życia,

−

Umowa Nr 2/RW/2020 z dnia 15.06.2020r. z Powiatem Nowotarskim w Nowym Targu na rozbudowę
drogi powiatowej nr 1665K Skawa-Raba Wyżna w miejscowości Raba Wyżna,

−

Umowa z dnia 30.06.2020r. z Województwem Małopolskim w Krakowie dofinansowanie działalności
Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej,

−

Umowa z dnia 07.07.2020r. z Powiatem Nowotarskim w Nowym Targu na funkcjonowanie publicznego
transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Podsarnie-Rabka Zdrój,

−

Umowa z dnia 09.06.2020r. i aneksem z dnia 28.08.2020r. z Wojewodą Małopolskim w Krakowie na
poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa
Małopolskiego w m. Raba Wyżn,

−

Umowa z dnia 28.12.2020r. z Powiatem Nowotarskim w Nowym Targu na funkcjonowanie publicznego
transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Podsarnie-Rabka Zdrój oraz Raba Wyżna-Jordanów,

−

Umowa X/88/ZDW/17 z dnia 06.10.2017r. i aneksy z 2019r., oraz aneks Nr 6 z dnia 01.12.2020r.
z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie na rozbudowę DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1.
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