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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 2021 w szczególności realizację
polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy oraz budżetu sołeckiego.
I. Informacje ogólne

Gmina Raba Wyżna położona jest w południowej części województwa małopolskiego,
w powiecie nowotarskim. Geograficznie obszar gminy tworzy Kotlina Rabczańska - region położony
pomiędzy Beskidem Makowskim, Wyspowym, Gorcami i Beskidem Orawsko – Podhalańskim.
Teren gminy przecina droga międzynarodowa nr E 77 Gdańsk-Chyżne, droga krajowa nr 47 Rabka –
Nowy Targ – Zakopane oraz droga wojewódzka nr 958 Chabówka – Zakopane. Przez jej teren
przebiega również szlak kolejowy Kraków-Zakopane. Gminę cechują bogate walory przyrodniczokrajobrazowe, 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
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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 2021 roku z podziałem na przedziały wiekowe

BIELANKA
BUKOWINAOSIEDLE
HARKABUZ
PODSARNIE
RABA WYŻNA
ROKICINY
PODHALAŃSKIE
SIENIAWA
SKAWA
razem
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mężczyźni < 65

kobiety < 19
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812
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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 XXIII/218/2020 w sprawie
uchwalenia budżetu na 2021 r. z późn. zm.
Nazwa
Dochody ogółem
Dochody bieżące, w tym
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
- z subwencji ogólnej
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Plan finansowy (zł)
79 527 514

Struktura %
100

76 082 988
9 446 187

95,67

50 000
31 717 726
27 149 252

- pozostałe dochody
Dochody majątkowe, w tym

7 719 823
3 444 527

ze sprzedaży majątku

280 055

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2 424 304

Wydatki ogółem
Wydatki bieżące, w tym:
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4,33

82 570 069

100

74 314 616

90,00
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Nazwa

Plan finansowy (zł)

Struktura %

wydatki na obsługę długu, w tym:

750 000
8 255 454

10,00

Wydatki majątkowe
Przychody budżetu, w tym

7 131 579

kredyt

5 600 000

Rozchody budżetu

4 089 024

Kwota długu

27 190 344

B. Wykonanie budżetu gminy
4 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 96 711 872 zł., na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę
77 333 993 zł. oznacza to, że w roku 2021 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości
19 377 879 zł., przy planowanym rocznym deficycie budżetu w kwocie 3 042 555 zł. Dochody
samorządu składają się z dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji ogólnych z budżetu
państwa. Dochody własne w 2021r. wyniosły 15 616 980 zł co stanowi 16,15% udziału
w dochodach ogółem, w tym: z podatku od nieruchomości 2 596 184 zł. W okresie
sprawozdawczym 2021r. w związku ze stanem epidemii wpłynęły wnioski podatników
(przedsiębiorców) o ulgę w podatku w formie umorzenie. Motywacja wniosków dotyczyła
w większości przypadków pogorszenia sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19, głównie z powodu ograniczenia
bądź tez całkowitego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na mocy odrębnych
przepisów. Organ podatkowy rozpatrywał indywidualnie każdy wniosek i w przypadkach, kiedy
u przedsiębiorcy nastąpiło poważne pogorszenie płynności finansowej, a szczególnie
w przypadkach gdy przedsiębiorca miał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub jej
poważne ograniczenie udzielał ulgi w spłacie jednej raty podatku. W konsekwencji tych zdarzeń
wpłynęło 5 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości na łączną kwotę 16 790 zł.
Należy zauważyć, że w dochodach wykonanych dominują wpływy z subwencji ogólnej,
które wyniosły 32,80% udziału w dochodach ogółem. Znaczącym dochodem w tej grupie są
wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które stanowią 27,45% udziału

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 8

w dochodach ogółem, a także dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych, które wyniosły 11,88% udziału w dochodach ogółem.
W zakresie dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym Gmina Raba Wyżna
otrzymała środki w kwocie 5 604 000 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, oraz środki
w kwocie 5 186 000 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie
finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz.1672, z późn.zm.) nakłada obowiązek
przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie w/w
wsparcia, wydatków w kwotach nie mniejszych niż równowartość otrzymanych kwot. Natomiast
o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając
przepisy w/w ustawy oraz zasady gospodarki finansowej. Gmina Raba Wyżna otrzymała także
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Gminy Górskie 2021 na
infrastrukturę komunalną kanalizacja 4 074 254 zł, oraz środki na budynek wielofunkcyjny
4 000 000 zł. Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 20,79% udziału w dochodach ogółem
budżetu.
Wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie organów samorządowych i gminnych
jednostek Gminy stanowią 94,77% 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 36,72% udziału
w wydatkach ogółem, następnie na pomoc społeczną 34,90%, transport i łączność to 9,63%
udziału w wydatkach ogółem, a pozostałe wydatki według kierunków działania stanowią od 0,01%
do 7,04%.
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 2021 r. przyjęta Zarządzeniem nr 23/2022 Wójta
Gminy Raba Wyżna z dnia 29 marca 2022 r.
Wskaźnik struktury wykonania dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r.

Nazwa

Wykonanie (zł)

Dochody ogółem

96 711 872
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Udział dochodów
bieżących w dochodach
ogółem (%)
100
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Nazwa

Dochody bieżące
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
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:
na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki na obsługę długu

Wydatki majątkowe, w tym
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje
Kwota długu
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy
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Wykonanie (zł)

Udział dochodów
bieżących w dochodach
ogółem (%)

76 600 804

79,21

10 224 860
136 682
31 717 726
26 548 663
7 972 873

20 111 068

Udział dochodów
majątkowych w
dochodach ogółem
20,79

22 101
19 711 672

77 333 993

Udział wydatków
bieżących w wydatkach
ogółem
100

70 426 094

91,07

27 832 131
300 656

6 907 899

Udział wydatków
majątkowych w
wydatkach ogółem
8,93

815 815
27 190 344
1 658 845
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C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych wysokość wydatków majątkowych
w stosunku do planu; podstawowe inwestycje
Nazwa
Wydatki majątkowe

plan finansowy wykonanie
6 907 899 zł
8 255 454 zł

%
83,68

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Raba Wyżna na dzień 31.12.2021 r.
Lp. Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

I. Inwestycje kontynuowane
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

BUDOWA KANALIZACJI W RABIE WYŻNEJ I
ROKICINACH PODH.
MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU
ROLNEGO
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA
PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 958
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ
CHABÓWKA-ZAKOPANE
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA
ROZBUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ DROGI
POWIATOWEJ NR 1664K HARKABUZPIEKIELNIK W MIEJSCOWOŚCI BUKOWINA
OSIEDLE
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
1668K RABKA ZDRÓJ-SKAWA-NAPRAWA W
MIEJSCOWOŚCI SKAWA ETAP II
BUDOWA MOSTÓW W MIEJSCOWOŚCI
ROKICINY PODH, RABA WYŻNA, PODSARNIE
MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
WYKUP GRUNTÓW W RAMACH REGULACJI
WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
MODERNIZACJA REMIZY W RAMACH
PROJEKTU MAŁOPOLSKIE REMIZY
REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY
INWESTYCYJNE
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY WRAZ W
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
SIENIAWA
DOTACJA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SKAWIE
BUDOWA INSTALACJI RADAROWYCH
WYŚWIETLACZY PRĘDKOŚCI w m. Skawa i
Sieniawa

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

0,00

0,00

010

01010

1 335 896,00

516 675,58

010

01095

303 369,00

294 622,76

600

60013

17 500,00

15 589,66

600

60013

56 225,00

56 225,00

600

60014

14 354,00

14 354,00

600

60014

687 609,66

687 609,66

600

60016

40 836,00

40 836,00

600

60016

1 484 965,00

1 454 082,24

700

70005

345 000,00

64 442,00

754

75412

130 000,00

105 379,00

758

75818

600,00

0,00

801

80104

2 464 459,01

2 463 478,90

900

90001

37 500,00

26 500,00

010

01010

23 400,00

23 370,00

600

60014

16 000,00

15 536,84

BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W
OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 0+100 600
DO 0+301 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

60016

160 000,00

153 750,00
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Lp. Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

700

70095

31 000,00

30 995,46

754

75404

19 000,00

19 000,00

754

75412

20 000,00

19 448,16

801

80101

14 760,00

14 760,00

801

80101

12 300,00

12 300,00

801

80101

166 100,00

166 100,00

801

80101

30 000,00

25 000,00

801

80101

30 000,00

30 000,00

801

80101

75 000,00

46 378,18

801

80101

30 000,00

30 000,00

801

80101

30 000,00

30 000,00

801

80101

126 900,00

113 341,34

801

80101

60 000,00

13 528,11

801

80101

60 000,00

0,00

801

80101

80 000,00

79 898,56

801

80101

38 480,00

32 604,84

801

80101

34 200,00

34 200,00

926

92605

280 000,00

277 892,52

8 255 453,67

6 907 898,81

W KM 0+217,3 DO 0+223,3 W M. RABA
WYŻNA

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO NA
BUDYNKU GMINNYM W PODSARNIU
DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU
URZĄDZENIE TOR PRZESZKÓD ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE wg CTIF dla MDR
MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH NA
TERENIE GMINY RABA WYŻNA
MODERNIZACJA BUDYNKU ZSP SIENIAWA
MODERNIZACJA POŁACI DACHOWEJ NA
BUDYNKU SP RABA WYŻNA
UTWORZENIE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI SP
BIELANKA
UTWORZENIE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI SP
HARKABUZ
UTWORZENIE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI SP
Nr 1 SKAWA
UTWORZENIE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI SP
Nr 3 SKAWA
UTWORZENIE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI SP
PODSARNIE
UTWORZENIE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI SP
RABA WYZNA
UTWORZENIE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
ZSP ROKICINY PODH.
UTWORZENIE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
ZSP SIENIAWA
WYKONANIE PLACY ZABAW SZKOŁA
PODSTAWOWA HARKABUZ
WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ PRZY
BUDYNKU SZKOŁA PODSTAWOWA ROKICINY
PODH.
ZAKUP URZĄDZENIA ZABAWOWEGO NA
PLAC ZABAW ZSP ROKICINY PODH.
BUDOWA SKATEPARKU W MIEJSCOWOŚCI
RABA WYŻNA na działce ewid.nr 974
OGÓŁEM
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D. Wieloletnia prognoza finansowa
4 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@)

Tysiące

Harmonogram spłat
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000

4 000
2 000
0
2021
2022
2023
2024
spłata rat kapitałowych (kredyty, pożyczki, obligacje)

2025

2026
wydatki majątkowe

2027

2028
2029
nadwyżka operacyjna (Db-Wb)

2030

Tysiące

Rysunek z wskaźnikiem planistycznym (prognoza długu)
30 000

40%
35%

kwota długu

25 000

30%
relacja kwoty długu do dochodów ogółem

20 000

25%

15 000

20%
15%

10 000

10%
5 000

5%

0

0%
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

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 2021 r. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 15,68%, natomiast po uwzględnieniu
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ustawowych włączeń to 8,77%. Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 27 190 344 zł, co
stanowi 28,11% wykonanych dochodów przy spłacie rat kapitałowych kredytów do 2030r.

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;
Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się w 8 sołectwach: Bielanka,
Bukowina-Osiedle, Harkabuz, Podsarnie, Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Skawa.
W 2021r. wykonanie było na poziomie 99,53%, a udział środków budżetu sołeckiego
stanowi 0,40% w wydatkach ogółem Gminy.

Kwota wyodrębnionego
funduszu sołeckiego w
budżetach gmin na rok
2021 (zł)

Kwota wydatków
wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w
2021 r.
(zł)

307 090,00

305 661,73

z tego na zadania:

Bieżące (zł)

Majątkowe (zł)

280 661,73

25 000,00

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
Szczegółowe informacje o stanie mienia komunalnego zostały przedstawione w zał. Nr 9 do
Zarządzenia nr 23/2022 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Raba Wyżna oraz informacji o stanie mienia jst za 2021 r.

Informacja podatkowa.
•

Liczba gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha – 2228

•

Liczba nieruchomości do 1 ha: 4224

•

Powierzchnia użytków rolnych: 4765,9485 ha

•

Powierzchnia gruntów leśnych: 2570,3655 ha

•

liczba podatników: 11739

•

liczba decyzji wymiarowych (razem ze współwłasnościami) 8880

•

liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu: 103

•

liczba wprowadzonych zmian geodezyjnych: 850

•

liczba umorzeń: 5 wniosków na kwotę 16709,00 zł

•

liczba rozłożeń na raty: 1 wniosek na 13399,50 zł
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Dochody uzyskane w 2021 roku z podatków od osób prawnych w kwocie 1 338 508,00 zł
oraz od osób fizycznych w kwocie 1 692 463,06 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
Społeczno-Gospodarczego 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 2021 roku, które wpisują się
w zdefiniowane obszary Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Raba Wyżna.
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Zadania inwestycyjne i remontowe w 2021 roku
Działania w obszarach strategii - priorytety:

- DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
- GOSPODARKA LOKALNA
Złożone wnioski o dofinansowanie w 2021 r.

Nazwa zadania
Lp.

1

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Raba Wyżna

2

Zakup
średniego
samochodu
ratowniczogaśniczego dla
OSP Podsarnie

3

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Rokiciny
Podhalańskie

Planowan
y termin
Całkowity koszt
realizacji
zadania
(kwartał
/Rok)

II/2021 5 000 000,00 zł
IV/2022

III IV/2021

II/2022 IV/2023

850 000,00 zł

6 000 000,00 zł
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Kwota
dofinansowania

Zakres
rzeczowy

Uwagi

5 000 000,00 zł

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej o
długości
około
6 km.

Dofinansowanie
z Funduszu
Przeciwdziałania
- COVID-19 dla
miejscowości, w
których
funkcjonowały
zlikwidowane
państwowe
przedsiębiorstwa
gospodarki
rolnej. Nie
przyznano
dofinansowania.

800 000,00 zł

Nowy średni
samochód
ratowniczo gaśniczy.

Dofinansowanie
z Funduszu
Sprawiedliwości.
Nie przyznano
dofinansowania

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej o
długości
około 6 km.

Dofinansowanie
z Funduszu
Przeciwdziałania
- COVID -19 dla
gmin z ziem
górskich.
Przyznano
dofinansowanie.

4 074 254,00 zł
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Nazwa zadania
Lp.

4

Budowa
budynku szatni
wraz z
infrastrukturą
techniczną w
miejscowości
Skawa

5

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

6

Remont boisk
sportowych na
terenie Gminy
Raba Wyżna

Planowan
y termin
Całkowity koszt
realizacji
zadania
(kwartał
/Rok)

I - IV/2022 725 845,00 zł

III-IV/2021 122 805,06 zł

I-IV/2022

1 160 402,00 zł

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

Kwota
dofinansowania

Zakres
rzeczowy

362 922,00 zł

Dofinansowanie
Budowa
w ramach
budynku
Programu
szatni wraz z Sportowa Polska
infrastrukturą Program
techniczną o Rozwoju
pow.
Lokalnej
zabudowy:
Infrastruktury
125,6 m²
Sportowej edycja
(o pow.
2021. Wniosek
użytkowej:
złożony.
103,8m²).
Oczekujemy na
informację.

61 000,00 zł

Wykonanie
narzutu
kamiennego o
pow. 92,5 m²
wraz z
nawierzchnią
mineralno bitumiczną o
pow. 120 m².

Dofinansowanie
w ramach
konkursu
"Małopolskie
OSP 2021".
Przyznano
dofinansowanie.

812 279,00 zł

Wymiana
nawierzchni
boisk
przyszkolnych
koło SP Raba
Wyżna, SP
Harkabuz,
SP Podsarnie,
SP Sieniawa
oraz Orlika w
Rabie Wyżnej.

Dofinansowanie
w ramach
Programu
Sportowa Polska
Program
Rozwoju
Lokalnej
Infrastruktury
Sportowej edycja
2021. Nie
przyznano
dofinansowania.

Uwagi
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Nazwa zadania
Lp.

7

8

9

Budowa
przejścia dla
pieszych w
obszarze
oddziaływania
w km od 0+100
do 0+301 (w
tym przejście
dla pieszych w
km 0+217,3 do
0+223,3) w
miejscowości
Raba Wyżna,
Gmina Raba
Wyżna

Planowan
y termin
Całkowity koszt
realizacji
zadania
(kwartał
/Rok)

II/2021 II/2022

152 274,00 zł

Zakup
umundurowani III-IV/2021 20 000,00 zł
a dla OSP Skawa

Mobilny
skatepark w
miejscowości
Raba Wyżna

Budowa
kanalizacji
sanitarnej w
10 miejscowości
Raba Wyżna,
Rokiciny
Podhalańskie

IV/2021

Do 12 mcy

218 874,81 zł

5 263 000,00 zł

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

Kwota
dofinansowania

Zakres
rzeczowy

Uwagi

62 061,00 zł

Wykonanie
przejścia w
formie wyspy
z kostki
brukowej.
Budowa
chodnika przy
w/w
przejściu: 46
m²,
oświetlenie
przejścia.

Dofinansowanie
w ramach
Rządowego
Funduszu
Rozwoju Dróg.
Przyznano
dofinansowanie.

10 000,00 zł

Zakup 4
kompletów
ubrania
bojowego.

153 212,00 zł

Nawierzchnia
mineralno bitumiczna,
urządzenia
mobilne:
"Bank Ramp",
"Quarter
Pipe",
"Funbox z
grindboxem",
"Grindbox 2".

4 963 000,00 zł

Budowa
kolektora
głównego o
długości ok. 6
km.

Dofinansowanie
w ramach
konkursu
"Małopolskie
OSP 2021". Nie
przyznano
dofinansowania.
Dofinansowanie
w ramach
projektu:
"Małopolska
infrastruktura
rekreacyjno sportowa MIRS". Wniosek
złożony.
Oczekujemy na
informację.
Dofinansowanie
w ramach
programu
„POLSKI ŁAD”.
Wniosek
złożony.
Oczekujemy na
informację.
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Nazwa zadania
Lp.

Modernizacja
infrastruktury
drogowo11
mostowej na
terenie Gminy
Raba Wyżna

Budowa
kanalizacji
sanitarnej w
miejscowościac
h Skawa,
12 Sieniawa,
Bielanka,
Bukowina
Osiedle,
Harkabuz,
Podsarnie
Przebudowa
przejścia dla
pieszych w
obszarze
oddziaływania
w km od 0+000
do 0+231 (w
tym przejście
13
dla pieszych w
km 0+170 do
0+173) w
miejscowości
Rokiciny
Podhalańskie,
Gmina Raba
Wyżna

Planowan
y termin
Całkowity koszt
realizacji
zadania
(kwartał
/Rok)

Powyżej
12 m-cy

Powyżej
12 m-cy

IV/2021 IV/2022

29 000 000,00 zł

90 000 000,00 zł

109 959,55 zł
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Kwota
dofinansowania

Zakres
rzeczowy

Uwagi

27 550 000,00 zł

Budowa
czterech
obiektów
mostowych w
miejscowości
ach Raba
Wyzna,
Rokiciny
Podhalańskie,
Podsarnie,
Skawa wraz z
przebudową
dróg
gminnych o
łącznej
długości 6,57
km

Dofinansowanie
w ramach
programu
„POLSKI ŁAD”.
Wniosek
złożony.
Oczekujemy na
informację.

85 500 000,00 zł

Budowa
kolektorów
głównych o
łącznej dł:
546 km wraz z
budową
oczyszczalni
ścieków

Dofinansowanie
w ramach
programu
„POLSKI ŁAD”.
Wniosek
złożony.
Oczekujemy na
informację.

60 242,00 zł

Wykonanie
progu
zwalniającego
z
wyznaczonym
przejściem
dla pieszych,
wykonaniem
oświetlenia
oraz
oznakowanie
m pionowym i
poziomym.

Dofinansowanie
w ramach
Rządowego
Funduszu
Rozwoju Dróg.
Przyznano
dofinansowanie.
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Nazwa zadania
Lp.
Przebudowa
odcinka drogi
gminnej nr
364087K
"Pałaszówka"
na odcinku w
km 0+0000+020,25
14
poprzez
przebudowę
mostu na
potoku
Rokicianka w
miejscowości
Rokiciny
Podhalańskie
Przebudowa
odcinka drogi
gminnej nr
364190K
Firkowa II" na
odcinku w km
0+062-0+114
15 poprzez
budowę mostu
na potoku
Orawka w
miejscowości
Podsarnie,
Gmina Raba
Wyżna

Planowan
y termin
Całkowity koszt
realizacji
zadania
(kwartał
/Rok)

II/2022 IV/2023

I/2022IV/2022

1 364 571,80 zł

758 428,93 zł
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Kwota
dofinansowania

Zakres
rzeczowy

Uwagi

886 971,00 zł

Rozbiórka
istniejącego
obiektu
mostowego i
budowa
mostu na
potoku
Rokicianka w
km 0+245
cieku, dz. ew.
nr 1064,
1066, 1057,
1060/5.

Dofinansowanie
w ramach
Rządowego
Funduszu
Rozwoju Dróg.
Przyznano
dofinansowanie.

Budowa
mostu

Dofinansowanie
w ramach
Rządowego
Funduszu
Rozwoju Dróg.
Wniosek
złożony.
Oczekujemy na
informację.

455 057,36 zł
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Wnioski o dofinansowanie złożone w latach poprzednich realizowane w 2021 r.

Nazwa zadania
Lp.

1

2

3

Remont drogi
gminnej nr
364023K
Jaskówka odc. I
w km 0+0000+193, odc II w
km 0+2020+300 w
miejscowości
Raba Wyżna
Budowa
kanalizacji
sanitarnej dla
prawobrzeżnej
części Raby
Wyżnej wraz z
łącznikiem
kanalizacji
pomiędzy
lewobrzeżną
Rabą, a
prawobrzeżną
Rabą w dolnej
części Raby
Wyżnej
„Obniżenie
emisji
dwutlenku
węgla w gminie
Raba Wyżna
poprzez
wymianę
kotłów
opalanych
biomasą,
paliwem
gazowym”

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

II/2022

2020 II/2022

III/ 2023

Uwagi

182 077,00 zł

Wykonanie
drogi o
nawierzchni
mineralnobitumicznej o
dł. 300 mb.

Dofinansowanie
w ramach
Rządowego
Funduszu
Rozwoju Dróg.
Zadanie w
trakcie realizacji

1 452 147,84 zł 744 108,00 zł

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej o
dł. 2,2898 km.
Pozostało do
wykonania
250 mb
kanalizacji.

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

1 448 507,50 zł 1 424 253,75 zł

Dofinansowanie
w ramach
Wymiana 100 Regionalnego
szt. starych
Programu
kotłów na
Operacyjnego
paliwo stałe
Województwa
na nowe na
Małopolskiego
gaz/biomasę na lata 20142020 - Przyznano
dofinansowanie.

303 462,44 zł
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Planowany
termin
Całkowity koszt Kwota
Zakres
Nazwa zadania
realizacji
zadania
dofinansowania rzeczowy
Lp.
(kwartał/Rok)
Roboty
wykończenio
we
wewnętrzne
m.in.
Budowa
przewody
budynku
wentylacyjne,
wielofunkcyjneg
spalinowe,
ow
ścianki
miejscowości
II/2021 4
4 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł działowe,
Sieniawa IV/2022
tynki i
roboty
malowanie
wykończeniowe
ścian, sufitów,
wewnętrzne wykładziny
etap III
ścienne,
wykończenie
schodów
wewnętrznyc
h, elewację.

Uwagi

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

Realizacja inwestycji - Bielanka
Lp. Nazwa zadania

1

2

3

Modernizacja placu
postojowego przy
Szkole Podstawowej
w miejscowości
Bielanka
Prace interwencyjne
na odcinkach dróg
gminnych
uszkodzonych w
wyniku klęski
żywiołowej
w miejscowości
Bielanka
(Janowcówka)

Budowa chodnika
przy DW 958

Miejscowość

Termin
realizacji

Bielanka

31.05.2021 24.08.2021

Kwota

Zakres

129 900,30 zł Zadanie zakończone
n. mineralno - bitumiczna:
412,96 m²

Bielanka

27.09.2021 06.10.2021

Zadanie zakończone. Droga
"Janowcówka"- umocnienie
skarpy narzutem kamiennym76 930,35 zł
50 m2, przełożenie płyt
drogowych na długości 50
mb.

Bielanka

23.12.202031.10.2022
r.

Projekt budowlany będzie
135 361,50 zł obejmował budowę chodnika
od dł. Ok 630 mb.

Razem
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342 192,15 zł
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Realizacja inwestycji - Bukowina-Osiedle
Lp.

Nazwa zadania

Miejscowość

Termin
realizacji

1

„Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na
budowę placu zabaw w
miejscowości Bukowina Osiedle”

Bukowina
Osiedle

27.09.202121.12.2021

Kwota

Zakres

Zadanie
zakończone

11 685,00 zł

Razem

11 685,00 zł

Realizacja inwestycji - Harkabuz
Lp

1

Nazwa zadania
„Modernizacja dróg
transportu rolniczego: nr
364154K Olesiakowa w km
0+000 – 0+075; nr 364159K
Żądlakowa w km 0+158 –
0+561 w miejscowości
Harkabuz”
Razem

Miejscowość

Termin
realizacji

Harkabuz

30.06.2021 30.09.2021

Kwota

Zakres

Zadanie zakończone.
nawierzchnia z płyt
287 922,24 zł
drogowych Yomb o
dł. 478 mb.
287 922,24 zł

Realizacja inwestycji - Podsarnie
Lp Nazwa zadania

1

2

3

Miejscowość

Modernizacja placu
manewrowego przy budynku Podsarnie
remizy OSP w Podsarniu”.
Modernizacja drogi gminnej
nr 364190K Firkowa II w
Podsarnie
Podsarniu
w km 0 + 000
– 0 + 120”
Modernizacja korpusu drogi
gminnej nr 364197K
uszkodzonego w wyniku
Podsarnie
intensywnych opadów
deszczu w dniach 5-6
sierpnia 2021 r.
Razem
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Termin
realizacji
07.09.2021
14.10.2021
12.10.2021
04.11.2021

17.11.2021
22.11.2021

Kwota

Zakres

Zadanie zakończone.
Wykonano zabezpieczenie
101 000,00 zł
placu narzutem
kamiennym - 68 m3
Zadanie zakończone.
Wykonano 120 mb drogi o
150 859,50 zł
nawierzchni bitumicznoasfaltowej.
Zadanie zakończone.
Umocnienie skarp
narzutem kamiennym
20 910,00 zł
droga gminna "Na
Brzegu"- 40 m2
251 859,50 zł
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Realizacja inwestycji - Raba Wyżna
Lp Nazwa zadania

1

2

3

4

5

6

Dostawa i montaż
urządzeń mobilnych w
ramach zadania
inwestycyjnego pn.:
„Budowa skateparku w
miejscowości Raba
Wyżna na działce ewid.
nr 974
Budowa kanalizacji
sanitarnej dla
prawobrzeżnej części
Raby Wyżnej wraz z
łącznikiem kanalizacji
pomiędzy lewobrzeżną
Rabą, a prawobrzeżną
Rabą w dolnej części
Raby Wyżnej
Budowa kanalizacji
sanitarnej na roli
Bogdałówka- kanał C26CG3-2, CGA2”

Miejscowość

Raba Wyżna

Termin
realizacji

30.08.202120.12.2021

01.02.2021
Raba Wyżna 31.06.2022

08.12.2021
Raba Wyżna 20.12.2021

Remont odwodnienia
burzowego na drodze
08.12.2021
dojazdowej do
Raba Wyżna przepompowni w Rabie
20.12.2021
Wyżnej”
Prace interwencyjne na
odcinku drogi gminnej
Domałówka uszkodzonej
18.08.2021
w wyniku klęski
Raba Wyżna żywiołowej w
10.09.2021
miejscowości Raba
Wyżna”
Prace interwencyjne na
drodze gminnej „Koło
ZHZ”, Pałaszówka
uszkodzonej w wyniku
przekierowania ruchu
07.09.2021Raba Wyżna
samochodowego
17.09.2021
zamkniętego odcinka
drogi wojewódzkiej nr
DW 958 w miejscowości
Raba Wyżna”
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Kwota

Zakres

Zadanie zakończone.
Wyrównanie placu
277 892,52 zł mieszanką bitumicznoasfaltową o pow. 720m 2
Zakup i montaż urządzeń.

Zadanie w trakcie
realizacji. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej o dł.
1 452 147,84 zł
2,2898 km. Pozostało do
wykonania 250 mb.
kanalizacji.
Zadanie zakończone.
Wykonano 162 mb. sieci
156 399,42 zł kanalizacji sanitarnej

Zadanie zakończone.
Wykonanie remontu kanału
50 999,49 zł o długości 36 mb. i
przekroju fi 100
Zadanie zakończone.
Zabezpieczenie korpusu
drogi gminnej narzutem
158 703,83 zł
kamiennym- 115,5 m2.
Przełożenie płyt drogowych
o dł. 70 mb.

Zadanie zakończone.
Odbudowa poboczy z
88 068,00 zł
destruktu asfaltowego 2166 m2
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Lp Nazwa zadania

Miejscowość

Termin
realizacji

7

Budowa przejścia dla
pieszych w obszarze
oddziaływania w km od
0+100 do 0+301 (w tym
przejście dla pieszych w
km 0+217,3 do 0+223,3)
w miejscowości Raba
Wyżna, Gmina Raba
Wyżna

Raba Wyżna

10.09.202122.11.2021

8

Modernizacja dróg
gminnych w Skawie i
Rabie Wyżnej
(Ziobrówka,
Arendarczykówka)

Raba Wyżna

27.09.202114.10.2021

Prace interwencyjne na
drogach gminnych:
364025K Do roli
Wójcikówki; 364062K
9
Bogdałówka w Rabie
Wyżnej; 364232K
Kalembówka Leśna w
Sieniawie
Modernizacja korpusu
drogi gminnej nr
364021K uszkodzonego
10 w wyniku intensywnych
opadów deszczu w
dniach 5-6 sierpnia
2021r.”
Modernizacja dróg
gminnych w Rabie
Wyżnej uszkodzonych po
11 intensywnych opadach
atmosferycznych w
dniach 5-6 sierpnia
2021r.”
Remont drogi gminnej nr
364023K odcinek I w km
0+000 - 0+193, odcinek II
12 w km 0+202 - 0+300 w
miejscowości Raba
Wyżna, Gmina Raba
Wyżna
Razem

04.11.2021
Raba Wyżna 22.11.2021

17.11.2021
Raba Wyżna 06.12.2021

17.11.2021
Raba Wyżna 01.12.2021

07.12.2021
Raba Wyżna 07.10.2022
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Kwota

Zakres

Zadanie w trakcie
realizacji. Inwestycja
polegająca na wykonaniu:
progu zwalniającego z
wyznaczonym przejściem
dla pieszych, wykonaniem
153 750,00 zł
oświetlenia oraz
oznakowaniem pionowym i
poziomym. 90 m2 kostka.
Oznakowanie poziome i
pionowe, oświetlenie
przejścia
Zadanie zakończone.
Wykonano drogi o
nawierzchni mineralno151 290,00 zł asfaltowej: Zbiorówka w
Skawie- 184 mb.,
Arendarczykówka w Rabie
Wyżnej- 70 mb.
Zadanie zakończone.
Wykonano nawierzchnie z
mieszanek mineralno bitumicznych, asfaltowych:
149 937,00 zł
Wójcikówka - 126 mb asf.,
Bogdałówka 20 mb asf.,
Kalembówka Leśna 101mb
asf.
Zadanie zakończone.
Zabezpieczenie korpusu
przyczółka mostu na drodze
157 317,00 zł
gminnej " Na Łysą Górę"
narzutem kamiennym- 100
m2
Zadanie zakończone.
Odwodnienie liniowe k/
Śmietany 140 mb.,
107 900,00 zł zabezpieczenie koryt na
drodze Kapałkówka 60 mb.

Zadanie w trakcie
realizacji.
Przewidziano wykonanie
597 188,27 zł
drogi o nawierzchni
mineralno- bitumicznej o
dł. 300 mb.
2 745 505,61 zł
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Realizacja inwestycji - Rokiciny Podhalańskie
Lp Nazwa zadania

1

2

3

4

5

Miejscowość

Termin
realizacji

Prace interwencyjne na
odcinkach dróg gminnych
uszkodzonych w wyniku
27.09.2021
Rokiciny
klęski żywiołowej
Podhalańskie
w miejscowości Rokiciny
06.10.2021
Podhalańskie (Od
skrzyżowania PKP)

Przebudowa przejścia dla
pieszych w obszarze
oddziaływania w km od
0+000 do 0+231 (w tym
przejście dla pieszych w
km 0+170 do 0+173) w
miejscowości Rokiciny
Podhalańskie”

Remont poboczy na
drodze gminnej nr
364075K Smalcówka w
Rokicinach Podhalańskich
w km 0+000 - 0+855”
Modernizacja drogi
gminnej nr 364084K
k/Włodarczyka w
Rokicinach Podhalańskich
w km 0+089 – 0+289
Modernizacja drogi
gminnej nr 364115K
Karbówka w Rokicinach
Podhalańskich w km
0+238 – 0+419”
Razem

Kwota

Zakres

Zadanie zakończone. Droga
gminna „Od skrzyżowania
76 930,35 zł
PKP"- wykonanie narzutu
kamiennego na dł. 53 mb.

08.12.2021
Rokiciny
Podhalańskie
20.12.2021

Zadanie w trakcie
realizacji. Inwestycja
polegająca na wykonaniu:
progu zwalniającego z
wyznaczonym przejściem
dla pieszych, wykonaniem
109 959,55 zł
oświetlenia oraz
oznakowaniem pionowym i
poziomym. 46 m2 kostka.
Oznakowanie poziome i
pionowe, oświetlenie
przejścia
Zadanie zakończone.
Uzupełnienie poboczy
49 999,50 zł destruktem asfaltowym na
dł. 855 mb

08.12.2021
Rokiciny
Podhalańskie
20.12.2021

Zadanie zakończone.
Wykonano utwardzenia
126 813,00 zł drogi z kruszyw naturalnych
na długości 200 mb.

08.12.2021
Rokiciny
Podhalańskie
20.12.2021

Zadanie zakończone.
Wykonano utwardzenia
127 920,00 zł drogi z kruszyw naturalnych
na długości 181 mb.

Rokiciny
17.11.2021Podhalańskie 31.07.2022
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313 702,90 zł
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Realizacja inwestycji - Sieniawa
Lp Nazwa zadania

1

2

3

Budowa budynku
wielofunkcyjnego
wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą w
miejscowości
Sieniawa - etap II
Budowa budynku
wielofunkcyjnego
wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą w
miejscowości
Sieniawa - etap III

Miejscowość

Sieniawa

Sieniawa

Remont
odwodnienia
liniowego na
drodze gminnej o Sieniawa
nr ew. 364257K
„Do Pasternaka" w
Sieniawie

Termin
realizacji

Kwota

Zakres

Zadanie w trakcie realizacji
Etap II: Pozostało do wykonania
1 364 999,77 zł zasilanie budynku w wodę.
Uzyskano pozwolenie
wodnoprawne na pobór wody.

2022-0630

2022-1130

17.12.2021
20.12.2021

Razem

Zadanie w trakcie realizacji
Etap III: Wykonano instalacje
c.o. c.w.u., elektryczne,
3 328 824,64 zł wylewki, tynki, w 80%
wentylację mechaniczną,
przystąpiono do montażu
stolarki wewnętrznej
Zadanie zakończone.
Wykonanie zabezpieczenia
rowu odwadniającego płytami
ażurowymi, montaż łapacza
37 892,27 zł
wody. Długość odwodnienia 34
mb.

4 693 824,41 zł

Realizacja inwestycji - Skawa
Lp Nazwa zadania

1

Modernizacja placu obok
boiska sportowego w
miejscowości Skawa”

2

Utwardzenie placu
postojowego przy SP3 w
Skawie”

3

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

Miejscowość

Skawa

Termin
realizacji
02.08.2021
30.06.2022

Skawa

17.12.2021
31.06.2022

Skawa

25.05.2021
22.11.2021

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

Kwota

Zakres

Zadanie w trakcie realizacji.
Wykonanie chodnika z
158 867,11 zł kostki brukowej- 300 m2 dodatkowo oświetlenie,
prace niwelacyjne terenu.
Zadanie w trakcie realizacji.
Przewidziano docelowo
utwardzić plac z mieszanek
30 750,00 zł mineralno- bitumcznych o
pow. - 540 m2

Zadanie zakończone.
n. bitumiczno - asfaltowa o
840 559,30 zł dł. 580 mb
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Lp Nazwa zadania

Miejscowość

Termin
realizacji

4

Wykonanie zjazdów z drogi
krajowej nr 7 na drogi
Skawa
gminne Dupcówka –
Chabówka, Kumorówka

02.08.2021
20.10.2021

5

„Modernizacja drogi
gminnej nr 364292K
Dupcówka - Chabówka
w Skawie w km 0+000 –
0+200”

12.10.2021
20.10.2021

6

Modernizacja drogi
gminnej nr 364326 K
Gubałówka Kozłówka w
Skawie w km 0+000 –
0+264; 0 + 267 – 0 + 458”

Skawa

Skawa

29.10.2021
30.11.2021

Razem

Kwota

Zakres

Zadanie zakończone.
Wykonanie zjazdów z drogi
158 239,50 zł krajowej nr 7 na drogi
gminne: Kumorówka 160
m2, Dupcówka- 50 m2.
Zadanie zakończone.
Wykonano 200 mb drogi o
106 696,35 zł nawierzchni bitumicznoasfaltowej.
Zadanie zakończone.
Wykonano 458 mb drogi o
nawierzchni bitumiczno156 964,69 zł
asfaltowej.

1 421 326,95 zł

Zbiorcze zestawienie zmodernizowanych dróg gminnych
Miejscowość
Skawa
Bielanka
Rokiciny Podhalańskie
Harkabuz
Podsarnie
Raba Wyżna
Razem

Koszt
1 262 441,84 zł
76 930,35 zł
331 663,35 zł
287 922,24 zł
150 859,50 zł
617 247,83 zł
2 727 035,11 zł
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Długość dróg
1268 mb
50 mb
433 mb
478 mb
120 mb
716,5 mb
3065,5 mb
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Zadania remontowe zrealizowane w 2021 roku przez ZGKiM
Skawa
W miejscowości Skawa kruszywo/tłuczeń na drogi gminne 105 061,79 zł w ilości
1178,26 ton, role; Łachówka, Hanuszówka, Bieńkówka, Nowy Świat, Koniecznikówka, Łopatkówka,
Nowakówka, Smardzówka, Sagułówka, Bielówka, Pranikówka, Pieskówka, Kozłówka, Dajdrówka,
Sularzówka, Skawcówka, 1549,80 zł- korytka betonowe - rola Biernatówka.
Remonty dróg gminnych i bieżące naprawy 138 529,94 zł w tym Smardzówka,
Łachówka, Bieńkówka, Kobylarzówka, Michałówka, Magierzakówka, Dajdrówka, Stachurówka,
Głogówka, Biernatówka, Pudłówka, Nowy Świat, Otrębówka, Lękworówka.
Pozostałe usługi: 55 534,48 zł w tym: udrożnienie cieku wodnego na roli
Nowakówka 12 300,00 zł, sprzątanie i wykaszanie przy drogach gminnych, boisku sportowym
14 421,00zł, usługa geodezyjna na rolach Otrębówka, Bieńkówka 1 630,50 zł, usługa koparką na
rolach Sularzówka, Nowakówka, Skawcówka, Koniecznikówka, Smardzówka, Hanuszówka.
Układanie korytek na rolach Orzechówka, Kiełbasówka 27 182,98 zł.
Wydatki majątkowe 32 940,45 zł - modernizacja drogi gminnej rola Bielówka,
73 800,00 zł rola Stachorówka II, 126 637,33 zł rola Michałówka, 12 177,00 zł rola Dajdarówka,
12 115,60 zł rola Kiełbasówka, 12 300,00 zł rola Łachówka.

Raba Wyżna
W miejscowości Raba Wyżna remonty dróg gminnych 17 527 zł role: Ziebówka, na Łysą
Górę, Mardyłówka, Wojtusiówka, Łopatkówka, Bielówka, utwardzenie wjazdu przy ZGKiM 1 200
zł., oraz remonty dróg gminnych i bieżące naprawy na kwotę 185 299,97 zł role Ziebówka, na Łysą
Górę, Mardyłówka, Wojtusiówka, Pudłówka, Bielówka, Saskówka, Buczkówka, Wędziarzówka,
Nowalanówka, Zarębówka, Role, Węgrzynówka, Kumorówka, Jaskówka, Domałówka, Kapałkówka,
Bogdałówka. Dostawa klińca na rolę Buczkówka 559,65 zł w ilości 7 ton, dostawa piasku – rola
Łopatkówka 40t - 2 280,00 zł.
Pozostałe usługi: 55 307,00 zł w tym: niwelacja terenu na wjeździe i utwardzenie placu przy
ZGKiM 2 850,00 zł, roboty energetyczne na roli Wędziarzówka 3 936,00 zł, odwodnienie drogi na
rolach Węgrzynówka, Szczyptówka 11 316,00 zł. Czyszczenie, zabezpieczenie i usuwanie szkód po
ulewnych deszczach (role Kapałkówka, Wędziarzówka, Sołówka, Domałówka, Majątek, Zarębówka)
29 394,50 zł. Wycinanie gałęzi (rola Kapałówka) i dostawa ziemi 7 810,50 zł.
Wydatki majątkowe 23 500 zł - modernizacja drogi gminnej na roli Łopatkówka.
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Sieniawa
W miejscowości Sieniawa remont dróg gminnych 4 612,50 zł role Wsołówka, Stanikówka,
Pańskie. Pozostałe usługi: 12 915,00 zł w tym: usługa sprzątania drogi gminnej, parkingu, centrum,
czyszczenie koryt odwadniających 7 995,00 zł, zabezpieczenie drogi na roli Wilkówka 2 767,50 zł,
zabezpieczenie mostu na roli Domałówka 2 152,50zł.
Wydatki majątkowe 147 477,00 zł - modernizacja drogi gminnej Wilkówka, 19 999,80 zł roli
Kotarbówka, drogi gminnej 41 574,00 zł do Janczura.

Rokiciny Podhalańskie
W miejscowości Rokiciny Podh. remont dróg gminnych 69 470,40 zł - role Karbówka,
Zamarłówka, Bugajówka, Pykówka, Na Ubocz.
Zakup rur do wykonania przepustów i do zabudowy cieku wodnego na roli na Ubocz
3 869,99 zł. Pozostałe usługi 7 837,20 zł w tym: czyszczenie rowów na roli Dydówka i Zamarłówka.
Wydatki majątkowe modernizacja dróg gminnych 20 965,35 zł k./Włodarczyka, 105 952,20 zł rola
Jeleniówka.

Harkabuz
W miejscowości Harkabuz bieżący remont drogi Szewcowa 30 203,55 zł oraz remont
nawierzchni asfaltowej 25 786,48 zł. Utwardzenie drogi gminnej 2 460,00 zł.
Wydatki majątkowe modernizacja dróg gminnych 41022,37 zł - rola Migasowa.

Podsarnie
W miejscowości Podsarnie remonty dróg gminnych 31 857,00 zł rola Sołtysowa,
Ochladowa, Na Zawadę. Pozostałe usługi: 8 950,00 zł w tym: usuwanie szkód po ulewach 6
150,00 zł, wykonanie usługi ustalenia granic działki drogi gminnej roli Na Brzegu 2 800,00 zł.

Bielanka
W miejscowości Bielanka utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej 1 968,00 zł.
Przekładanie płyt oraz odwodnienie drogi na roli Makukówka 4 428,00 zł. Dostawa klińca 738,00 zł,
wykonanie zatoki na roli Kawulówka 3 075,00 zł.
Inne zadanie realizowane na terenie całej Gminy to między innymi:
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• Zimowe utrzymanie dróg 847 705,40 zł w tym:
−

Raba Wyżna 89 600,00 zł,

− Bielanka, Górna Raba 59 988,60 zł,
− Sieniawa 88 560,00 zł,
− Skawa 349 860 zł,
− Podsarnie 101 152,80 zł,
− Rokiciny Podh. 74 844,00 zł,
− Harkabuz i Bukowina-Osiedle 83 700 zł.

• Dostawa piasku na strome podjazdy 16 831,11 zł:
− Harkabuz 14,5 t.
− Sieniawa 46,5 t.
− Raba Wyżna 58,83 t.
− Bielanka 18 t.
− Podsarnie 19 t.
− Bukowina-Osiedle 14 t.

• Zakup chlorku magnezu 1 254,60 zł.
• Zakup desek i tablic informacyjnych zamontowanych przy drogach gminnych w Rabie
Wyżnej 13 530,00 zł.

• Zakup znaków, luster i progu zwalniającego 10 752,12 zł,
• Zakup 12 sztuk, montaż i przegląd GPS 12 968,95 zł,
• Usługa montażu luster, znaków, barier – 7 340,64 zł.
• Koszenie poboczy przy drogach gminnych i przy szlaku pieszo-rowerowego - 13 288,00 zł
• Naprawa szlaku pieszo-rowerowego- 8 127,80 zł
• Kosztorysy na potrzeby rozliczenia robót: 6 150,00 zł,
• koszty dostawy materiałów 685,78 zł
• Przekładanie płyt drogowych na roli Janczurówka w Sieniawie i na roli Role w Rabie Wyżnej
- 1 045,50 zł

• Zakup płyt na drogi gminne- 150 060,00 zł.
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IV. Oświata i kultura
Działania w obszarach strategii:
Priorytety:

- EDUKACJA
- KULTURA I DZIEDZICTWO
- OFERTA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej
Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej realizując działania statutowe wpisuje się
równocześnie w miejscową strategię rozwoju. Zadania realizowane są w placówce głównej
w Rabie Wyżnej oraz w filiach w Skawie i Sieniawie. Zasięg społeczny w zakresie czytelnictwa
wyniósł 14,7% (mieszkańców gminy korzystających z bibliotek) – w 2021 we wszystkich trzech
placówkach zarejestrowano łącznie 2162 osób. Zasięg poszczególnych imprez jest uzależniony od
celu i charakteru spotkania.
Imprezy w bibliotekach
W zakresie edukacji kulturalnej, artystycznej, regionalnej, wychowania patriotycznego:
•

Biblioteka po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Mała książka – wielki
człowiek”, w ramach którego zachęca się do książek dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt
obejmuje bibliotekę centralną i filie.

•

Nadal funkcjonuje na Facebooku grupa „Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej – czytanie
w czasach zarazy”. Na koniec grudnia liczyła 829 osób. W 2021 r. w bibliotece nagraliśmy
2046 krótkich filmów, w tym 1650 utworów poetyckich, 118 teksty dla dzieci, 139 teksty
gwarowe, 15 nagrań prozy, 48 utworów satyrycznych, 1 nagranie lektury, 75 recenzji
z fragmentem utworu.

•

wystawy tematyczne – rocznicowe – 1 na korytarzu w bibliotece w Sieniawie.

•

Spotkania z przedszkolakami „Czytamy kolorami” - 15 spotkań w Sieniawie.
Wsparcie i promocja uczenia się przez całe życie

•

W ramach współpracy między instytucjami szefowa biblioteki spotkała się z dziećmi
w Szkole Podstawowej w Rokicinach, gdzie mówiła o książce, bibliotece i prezentowała
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twórczość własną. Spotkanie z dziećmi w rabiańskiej bibliotece musieliśmy przesunąć na
marzec-kwiecień 2022.
•

Lekcje biblioteczne – 3 spotkania w Sieniawie, 1 w Skawie.
Oferta spędzenia czasu wolnego:

•

Biblioteka w Rabie Wyżnej zorganizowała VI ogólnopolski konkurs poetycki pt. „Magia
ogrodów” - do Raby wpłynęło 138 utworów (72 zestawy) z całej Polski (w tym tak dużych
ośrodków jak Warszawa, Wrocław, Łódź, Szczecin czy Poznań). Nagrody pieniężne
w konkursie zapewnił Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, nagrody rzeczowe – poseł Edward
Siarka. Gala finałowa dzięki uprzejmości księdza proboszcza Andrzeja Jelenia odbyła się
w plenerze – przy zabytkowym kościele w Sieniawie. Jak w latach przedpandemicznych
oprawę muzyczną zapewniło Studio Piosenki Young Stars, a wiersze czytali aktorzy
z Zakopanego. Imprezie towarzyszyła wystawa fotografii i poczęstunek przygotowany przez
panie z sieniawskiego KGW.

•

W mniejszej grupie w Rabie Wyżnej odbyła się noc w bibliotece dla dzieci pt. „Między
nami jaskiniowcami” z turniejem Dobble. Nagrody i słodki skarb, którego poszukiwały
dzieci ufundował Marcin Białoń.

•

Na grupie „Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej – czytanie w czasach zarazy „odbył się
konkurs na fraszkę karnawałową, nagrodę w konkursie ufundowała szefowa biblioteki.

•

zabawa z przedszkolakami na placu zabaw przed biblioteką – 2 spotkania w Skawie

•

kolędowanie w bibliotece z klasą „0” - 1 spotkanie w Skawie.

Jednym z głównych zadań bibliotek jest udział w udostępnianiu dóbr kultury w postaci szeroko
rozumianej książki.
Zasięg społeczny w zakresie czytelnictwa wynosi 14,7% (mieszkańców gminy korzystających
z bibliotek) – w 2021 we wszystkich trzech placówkach zarejestrowano łącznie 2162 osób. Łączna
liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach: książki na zewnątrz 27190, książki na miejscu 795,
czasopisma na zewnątrz 312, czasopisma na miejscu 228.
W 2021 r. przybyło łącznie 1240 woluminów (w tym dary 77 vol.). Przybyło o 395 książek
mniej niż w roku poprzednim. Wskaźnik zaopatrzenia wyniósł zaledwie 8,4 (książek na 100
mieszkańców) – poniżej 18 sugerowanych przez BN, o 2,7 mniej niż w zeszłym roku. Przy kupnie
sugerowano się zapytaniami czytelniczymi, listami bestsellerów znanych księgarni i portali oraz
rekomendacjami Biblioteki Wojewódzkiej i Biblioteki Narodowej. Ze środków własnych na zakupy
przeznaczono 33345,37 zł.
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Postęp w zakresie informatyzacji, dostosowanie do wymagań nowoczesnych centrów
informacji, promocja książki i czytelnictwa.
We wszystkich bibliotekach trwają prace nad katalogiem komputerowym. W Rabie
Wyżnej i Skawie przeprowadzono konwersję z katalogu kartkowego na elektroniczny w 99,9 %
(pełna zgodność ze stanem faktycznym zostanie osiągnięta po przeprowadzeniu skontrum
w obydwu placówkach - planowane w 2022 r.), w Sieniawie skatalogowano do tej pory 85%
księgozbioru. Dodatkowo w Rabie trwają prace nad słownikiem haseł osobowych, z którego
korzystają wszystkie placówki. Z powodów finansowych musieliśmy zrezygnować z planowanego
przejścia na pełną obsługę komputerową, obecny budżet nie pozwala na zakup drukarek do
kodów, czytników i zakup dodatkowego modułu obsługi czytelnika.
We wszystkich bibliotekach prowadzono działalność informacyjno-bibliograficzną, można
bezpłatnie skorzystać z komputerów i Internetu w czytelniach, pod warunkiem zachowania zasad
bezpieczeństwa epidemicznego. We wszystkich placówkach jest Wi-Fi. Na bieżąco prowadzona jest
strona biblioteki (materiały umieszcza na stronie kierownik GBP). Na koniec 2021 r.
zarejestrowano ponad 115 600 wejść (7 000 w ciągu minionego roku).
W zakresie promocji książki i czytelnictwa – w ten punkt wpisują się 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.

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 35

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 na
rzecz rozwoju wsi Raba Wyżna (w zakresie promocji wsi Raba Wyżna), 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
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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 literackogwarowego „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)
− 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 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19 działalność ośrodka oraz współpraca
z instytucjami oraz organizacjami zewnętrznymi została ograniczona.

Opis wydarzeń kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Ośrodek Kultury
w Rabie Wyżnej w 2021 roku wraz z frekwencją i strukturą wiekową uczestników.
Lp. TERMIN
MARZEC 2021
1.
28.03.2021
CZERWIEC 2021
2.
13.06.2021

ZREALIZOWANE ZADANIA

WSKAŹNIKI

Konkurs Palm Wielkanocnych w Podsarniu

Około 30 uczestników, dzieci

Staropolska Biesiada Rodzinna w Sieniawie

3.

Wyjazd mażoretek z gminy Raba Wyżna na
Mistrzostwa Polski Mażoretek w
Kędzierzynie Koźlu

Około 70 uczestników –
mieszkańcy gminy Raba
Wyżna oraz okolic i Podhala
35 uczestników - młodzież

18-20.06.2021
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Lp.
4.

TERMIN
29.06.2021

LIPIEC 2021
5.
04.07.2021

6.

05-16.07.2021

ZREALIZOWANE ZADANIA
Jubileusze małżeństw 2020 -spotkanie
Jubilatów

WSKAŹNIKI
Około 70 uczestników –
mieszkańcy gminy Raba
Wyżna, seniorzy, dorośli

„Popołudnie ze sztuką” w Sieniawie –
premiera sztuki Aleksandra Fredry „Pan
Geldhab, wystawa artystyczna i kulinarna

100 uczestników –
mieszkańcy gminy Raba
Wyżna, przede wszystkim
Sieniawy; wszystkie grupy
wiekowe
250 uczestników – dzieci i
młodzież z gminy Raba
Wyżna

Kreatywne wakacje w gminie Raba Wyżna
2021 - warsztaty artystyczne, zajęcia
sportowe oraz piknik z wieloma atrakcjami
Mała Akademia Malowania
Rycerze, księżniczki i smoki
Zwierzaki teatralne
Gra laserowa i wyścigi aut zdalnie
sterowanych
Turniej Fifa 2021
Letnia Olimpiada Sportowa
Piknik wakacyjny
Spektakl „Mały odkrywca” – koncert
młodszej grupy wokalistów Studia Piosenki
Young Stars w Rabie Wyżnej
Festyn Rodzinny w Bielance

7.

17.07.2021

8.

18.07.2021

9.

24.07.2021

Druga edycja Największej Góralskiej
Majówki w Polsce

10.

31.07.2021

IX Memoriał Przemka Radoły w Rabie
Wyżnej

SIERPIEŃ 2021
11. 01.08.2021

Święto Bobu w Skawie

12.

08.08.2021

Festyn Sportowy w Rokicinach
Podhalańskich

13.

13-15.08.2021

Wycieczka do Warszawy – kulturalnointegracyjny wyjazd mieszkańców gminy do
stolicy

14.

14.08.2021

Wizyta KGW z Sieniawy w Czyżówce –
wymiana tradycji lokalnych

15.

29.08.2021

Dożynki w Sieniawie

16.

29.08.2021

Dożynki w Podsarniu
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Wg listy: 22 uczestników
Wg listy: 22 uczestników
Wg listy: 24 uczestników
Wg listy: 50 uczestników
Wg listy: 38 uczestników
Wg listy: 33 uczestników
Wg listy: 72 uczestników
150 uczestników – wszystkie
grupy wiekowe
Około 200 mieszkańców
Bielanki
Około 300 uczestników –
mieszkańcy gminy Raba
Wyżna oraz okolic Podhala
Około 150 uczestników –
głównie dorośli
Około 400 uczestników –
głównie mieszkańcy Skawy i
okolic
Około 200 uczestników –
głównie mieszkańcy Rokicin
Podhalańskich
55 uczestników wyjazdu –
mieszkańcy gminy Raba
Wyżna, dzieci, młodzież,
dorośli i seniorzy
18 uczestników wyjazdu –
członkowie KGW w Sieniawie
Około 200 uczestników –
głównie mieszkańcy Sieniawy
Około 200 uczestników –
głównie mieszkańcy
Podsarnia

STRONA 38

Lp. TERMIN
WRZESIEŃ 2021
17. 03-05.09.2021

18.

11.09.2021

19.

18.09.2021

PAŹDZIERNIK 2021
20. 05.10.2021

ZREALIZOWANE ZADANIA

WSKAŹNIKI

Warsztaty wokalne i koncert finałowy
wokalistów Studia Piosenki Young Stars w
sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Rabie Wyżnej (remiza OSP)
Mini Podhale Tour w Rabie Wyżnej –
zawody rowerowe dla dzieci Mini Podhale
Tour o Grand Prix Gminy Raba Wyżna oraz
o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w
Rabie Wyżnej
I Skawiańska Biesiada Dożynkowa

Około 150 uczestników
koncertu – mieszkańcy
gminy Raba Wyżna oraz
okolic
Około 80 uczestników –
mieszkańcy gminy raba
Wyżna, dzieci i młodzież

Pierwsze wydanie „Wieści Rabiańskich”
ISSN1734-7130 Raba Wyżna, 5 października
2021 r. Gazeta Gminy Raba Wyżna, Nr 1
(174) /2021
Wystawa budowli z klocków lego w
Gminnym Ośrodku Kultury w Rabie Wyżnej

Nakład: 2000 egzemplarzy;
odbiorcy – mieszkańcy gminy
Raba Wyżna

21.

09-10.10.2021

22.

09-10.10.2021

Wyjazd Stowarzyszenia Orawianki z
Podsarnia do Kazimierza Dolnego nad
Wisłą – wymiana tradycji regionalnych

23.

23.10.2021

Konkurs recytatorski „Ojca Świętego imię
nigdy nie zaginie”

24.

28.10.2021

Mieszkańcy gminy w teatrze – wyjazd do
Teatru Bagatela w Krakowie

LISTOPAD 2021
25. 11.11.2021

GRUDZIEŃ 2021
26. 05.12.2021

Około 200 uczestników –
mieszkańcy Skawy

Około 400 uczestników –
mieszkańcy powiatu
nowotarskiego - dzieci,
młodzież, dorośli, seniorzy
24 uczestników - dorośli

27 uczestników konkursu –
młodzież, dzieci z powiatu
nowotarskiego
55 uczestników wyjazdu –
mieszkańcy gminy Raba
Wyżna

Święto Niepodległości w gminie Raba
Wyżna

Około 250 uczestników –
mieszkańcy gminy Raba
Wyżna

Mikołajki w GOK-u - widowisko

Około 150 uczestników –
dzieci i dorośli
Około 50 uczestników –
dzieci

27.

06.12.2021

Mikołajki w Podsarniu – konkurs plastyczny
„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

28.

17.12.2021

Drugie wydanie „Wieści Rabiańskich”
ISSN1734-7130 Raba Wyżna, 17 grudnia
2021 r. Gazeta Gminy Raba Wyżna, Nr
2 (175) /2021

Nakład: 2000 egzemplarzy;
odbiorcy – mieszkańcy gminy
Raba Wyżna

Więcej informacji z działalności GOK’u jest dostępna w serwisie internetowym
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 2021
Z dniem 1 września 2021 na podstawie Uchwały nr XXIV/223/2021 Rady Gminy Raba
Wyżna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Sieniawie z połączenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Sieniawie i Przedszkola
Gminnego w Sieniawie rozpoczął działalność Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sieniawie.
Koszty działalności w tym wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników:
Wydatki ZEAS Gminy Raba Wyżna wyniosły w roku 2021: 1 519 309,04 zł , w tym
w poszczególnych działach:
− Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
949 724,58 zł, w tym wynagrodzenia pracowników: 810 225,52 zł;
− Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 297 829,94 zł;
− Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 1 769,31 zł;
− Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność: 96 611,87 zł;
− Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym: 160 173,34 zł;
− Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym: 13 200,00 zł.

Ponadto pracownicy ZEAS-u w roku 2021 dokonali naliczenia wynagrodzeń nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Raba Wyżna na kwotę: 21 573 950,38 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: 3.634.176,89 zł. Zaksięgowano 8 242 dokumenty księgowe
i wystawiono w ramach wspólnej obsługi 94 faktury za wynajem pomieszczeń szkolnych, hal
sportowych i dzierżawę autobusu.
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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.

Projekty realizowane w roku 2021
„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
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:
Główny cel projektu to 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 zorganizowano
doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wszystkie działania wykonano do 31.08.2021 r. Grupą
docelową były 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:
Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami- specjalistyczne zajęcia
Zadanie obejmowało: zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz organizację
dodatkowych zajęć w Przedszkolu w Rabie Wyżnej, Skawie i Rokicinach Podhalańskich. Wsparcie
było realizowane przez 12 miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Utworzenie placu zabaw
Zadanie obejmowało: doposażenie istniejących trzech przedszkolnych palców zabaw
w Rabie Wyżnej, Skawie i Rokicinach Podhalańskich.
Wyposażenie pomieszczeń
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Zadanie obejmowało: zakup i wyposażenie dodatkowej sali do prowadzenia zajęć z dziećmi
w Przedszkolu Gminnym w Skawie w podstawowy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Termin
realizacji: od 01.02.2020 r. do 31.08.2021 r.

Prowadzenie przedszkola
Zadanie obejmowało: utworzenie w istniejącym Przedszkolu w Skawie nowego oddziału
dla 25 dzieci. Działalność bieżąca przedszkola była finansowana od 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.
(12 miesięcy). W ramach zadania organizowane były zajęcia edukacji przedszkolnej w godzinach
dostosowanych do potrzeb rodziców oraz zapewnienie wyżywienia i opieki dla zakwalifikowanych
dzieci.
Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych
deficytów - OWP Skawa, Raba Wyżna.
Zadanie obejmowało: realizację zajęć edukacji przedszkolnej w przedszkolach w Rabie
Wyżnej i Skawie w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. Były to zajęcia indywidualne
lub grupowe odpowiadające merytorycznie zdiagnozowanym deficytom. Wsparcie otrzymało
96 dzieci. Zajęcia były realizowane przez 12 miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych
deficytów- OWP Rokiciny Podhalańskie
Zadanie obejmowało: realizację zajęć edukacji przedszkolnej w Gminnym Przedszkolu
w Rokicinach Podhalańskich w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. Były to zajęcia
indywidualne lub grupowe odpowiadające merytorycznie zdiagnozowanym deficytom. Zajęcia były
realizowane przez 12 miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności
uniwersalne.
Zadanie obejmowało: zajęcia indywidualne lub grupowe mające za zadanie kształtowanie
kompetencji kluczowych tj. językowych, ICT, kreatywności w przedszkolach w Rabie Wyżnej,
Skawie i Rokicinach Podhalańskich. Zajęcia były realizowane przez 12 miesięcy od 01.09.2020 r.
do 31.08.2021 r. Wsparcie otrzymało 75 dzieci. W ramach zadania zrealizowano: zajęcia
z programowania i kodowania, zajęcia plastyczne, zajęcia matematyczno- przyrodnicze, wycieczki
edukacyjne.
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Dokształcanie nauczycieli
Zadanie obejmowało: 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.

„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich ośmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Raba
Wyżna w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka,
technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) oraz stworzenie nowoczesnej szkoły, w której
zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich
talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy
narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów oraz innych przedmiotów i pomocy
służących rozwijaniu umiejętności dzieci szkół podstawowych. Środki można wykorzystać
m.in. na zakup: pomocy do prac ręcznych, narzędzi wykorzystujących elementy robotyki lub innych
technologii komputerowych, sprzętu służącego utrwalaniu, obróbce lub odtwarzaniu obrazu lub
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dźwięku, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu służącego zapewnieniu bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy lub pomocy konstrukcyjnych lub modelarskich.

Wartość dofinansowania: 441 900,00 zł
Okres realizacji: 03.12.2021 - 31.08.2022 r.

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”

Program w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Umowa została podpisana w 9 listopada 2021 r. z Wojewodą Małopolskim.
Głównym celem programu jest promocja i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
poprzez wyposażenie bibliotek szkolnych m.in. w nowości wydawnicze, czytniki ebooków oraz
zakup pozycji książkowych do oddziałów przedszkolnych „zerówek” i przedszkoli.

Do udziału w realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2021
zakwalifikowały się następujące szkoły:
− Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej,
− Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu,
− Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie,
− Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Bielance,
− Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie,
− Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną
w Skawie.
− Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich,
− Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sieniawie.
oraz:
− Gminne Przedszkole im. Św. Rodziny wchodzące w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Rokicinach Podhalańskich.
− Przedszkole Gminne w Sieniawie wchodzące w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Sieniawie.
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Wysokość dofinansowania w poszczególnych szkołach uzależniona była od liczby uczniów
uczęszczających do szkoły.
Kwota uzyskanego wsparcia ogółem wynosi: 67 500,00 zł.
Łączny koszt realizacji zadania: 84 375,00 zł.
Realizacja projektu przyczyni m. in. do:
− wzbogaceni zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze
zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego;
− popularyzowania regularnego czytelnictwa wśród uczniów poprzez organizację
wydarzeń w szkołach i przedszkolach,
− zwiększenia współpracy biblioteki szkolnej z bibliotekami publicznymi oraz
bibliotekami pedagogicznymi.

Okres realizacji projektu: od 09.11.2021 do 31.12.2021 r.
TARCZA ANTYKRYZYSOWA- GRANT NR 1

Środki finansowe przekazywane w formie grantów w ramach projektu pn. „Małopolska
Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Uzyskane
dofinansowanie w ramach osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pochodzi w całości ze środków Unii
Europejskiej (85%) i Budżetu Państwa (15%).

Wartość dofinansowania: 74 999,99 zł.

Głównym celem realizacji zadania było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych
w ośmiu szkołach podstawowych z terenu gminy poprzez zakup wysokiej jakości urządzeń
cyfrowych t.j. laptopów umożliwiających zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami
COVID-19.
W wyniku realizacji grantu nr 1 Gmina Raba Wyżna zakupiła: 30 szt. nowych laptopów,
które zostały przekazane do szkół podstawowych.

Okres realizacji: od dnia 15.01.2021 r. do dnia 15.07.2021 r.
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA– GRANT NR 2

Środki finansowe przekazywane w formie grantów w ramach projektu pn. „Małopolska
Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Uzyskane
dofinansowanie w ramach osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pochodzi w całości ze środków Unii
Europejskiej (85%) i Budżetu Państwa (15%).

Wartość dofinansowania: 90 000,00 zł.

W ogłoszonym naborze wniosków została wybrana do dofinansowania Szkoła Podstawowa
w Sieniawie wchodząca w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sieniawie, jako jedyna
w powiecie nowotarskim. Wybrana szkoła jest jedną z 22 „Szkół modelowych”.

W latach szkolnych: 2021/2022 i 2022/2023 pod okiem ekspertów zostaną
przeprowadzone w szkole modernizacyjne zmiany, które dotyczyć będą dydaktyki, organizacji
szkoły i zakupu infrastruktury cyfrowej. Szkoła Podstawowa w Sieniawie jest jedną z 22 szkół
podstawowych i liceów ogólnokształcących z Małopolski, które realizować będą projekt wspólnie
ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”. Uczniowie klas 7 i 8 będą mieli okazję współtworzyć
atrakcyjne projekty edukacyjne w ramach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
poznają przedsiębiorstwa Przemysłu 4.0 oraz zdobędą nowe kompetencje miękkie np. pracy
w grupie, rozwiązywania problemów, czy też krytycznej analizy treści publikowanych w Internecie.
W ramach otrzymanego dofinansowania zostaną zakupione wysokiej jakości urządzenia
cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania transformacji cyfrowej
szkoły.
Realizacja projektu ma na celu również wprowadzenie elementów nauczania metodą
STEAM czyli projektów edukacyjnych opartych na analizie otaczającej rzeczywistości łączących
naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę.

Okres realizacji projektu: od 30.06.2021 r. do 31.08.2023 r.
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„POZNAJ POLSKĘ”

W dniu 11.10.2021 r. zostało podpisane porozumie o udzielenie wsparcia finansowego
na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia była realizacja zadań mających na celu uatrakcyjnienie
procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej
środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Wspomagało ono wykonanie podstaw programowych w szkołach podstawowych z terenu naszej
gminy. Pozwalało także na urozmaicenie zajęć lekcyjnych, dzięki czemu nauka nabiera
praktycznego wymiaru oraz stwarza uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności
w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
W ramach zadania uczniowie szkół mogli uczestniczyć w jedno bądź trzydniowych
wycieczkach. Każda szkoła miała możliwość wyboru punktów wycieczki z umieszczonego na stronie
ministerstwa „Wykazu Punktów Edukacyjnych”.

Łączna wartość dofinansowania zadania wyniosła 86 555,00 zł.
Wartość całkowita zadania: 115 367,00 zł.
Okres realizacji zadania: od 11.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

„PROFILAKTYKA CZERNIAKA”

Organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii
Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie –
Państwowym Instytucie Badawczym.

Podstawą merytoryczną do realizacji programu są zachorowania na nowotwory złośliwe
stanowiące istotny problem dla zdrowia publicznego.

Realizacja programu wynika z obowiązku wynikającego z obszaru drugiego Narodowej
Strategii Onkologicznej (NSO) przyjętej Uchwałą nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 roku
tj. Inwestycje w edukację, prewencję pierwotną i styl życia – Ograniczanie zachorowalności
na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów.
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Grupą docelową programu są uczniowie szkół podstawowych (klasy siódme i ósme) szkół
z terenu Gminy Raba Wyżna.

Program przeznaczony jest na 1 jednostkę lekcyjną na oddział klasowy. Oznacza to,
że docelowa liczba godzin do zrealizowania dla szkół podstawowych to równowartość sumy
oddziałów klas siódmych i ósmych.

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:
128 138,67 zł;
- dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie:
146 015,04 zł.
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Gminne jednostki oświatowe
Przedszkola w Gminie Raba Wyżna
Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej
W roku 2021 w przedszkolu zatrudnionych było 15 pracowników,
w tym 11 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Do przedszkola uczęszczało 116 dzieci. Przedszkole
realizowało wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla 1 dziecka. Jedna nauczycielka zdała
egzamin na nauczyciela mianowanego. W przedszkolu realizowana była innowacja pedagogiczna
pt. „ Pokochać książkę”, „Przyjaciele przyrody”, „Sprawne dłonie
i paluszki mają w przedszkolu maluszki”, ogólnopolski projekt #20minutdlaMatematyki.
Przedszkole bierze także udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” . Nauczycielki
realizują wybrane elementy „Odimiennej nauki czytania” I. Majchrzak.
W tym roku realizowany był projekt unijny „Do przedszkola chodź i Ty”, w ramach którego
w przedszkolu organizowane były zajęcia dodatkowe: logopedia, kodowanie, zajęcia plastyczne
i wyrównujące szanse edukacyjne. W projekcie brały udział prawie wszystkie dzieci uczęszczające
do przedszkola. W ramach projektu zakupiono bardzo dużo pomocy dydaktycznych, monitor
interaktywny, magiczny dywan oraz nowe urządzenia na plac zabaw. Pomimo trwającej pandemii
i zawieszenia zajęć projekt udało się zrealizować w terminie. Przedszkola z terenu gminy, które
realizowały projekt wygrały plebiscyt na najlepiej wydane pieniądze w powiecie nowotarskim.
Ze względu na pandemię COVID-19 dzieci z przedszkola nie brały udziału
w wyjazdowych konkursach międzyprzedszkolnych. Gdy tylko pozwalała pogoda bardzo dużo
przebywały w ogrodzie przedszkolnym, spacerowały po okolicy, np. do składu opału.
Zorganizowano następujące uroczystości: Pasowanie na Przedszkolaka, Pierwszy dzień jesieni,
Rocznicę odzyskania niepodległości, spotkanie z Mikołajem, bal karnawałowy. Odbył się także
konkurs plastyczny rodzinny „Dyniowy zawrót głowy” oraz kilka akcji charytatywnych. Przedszkole
wzięło udział w akcji Szkoła pamięta oraz Szkoła do hymnu. W trakcie zawieszenia zajęć w
przedszkolu realizowano projekt edukacyjny kształcenia na odległość „Przedszkole Misiowej
Mamy”. Przedszkole było wyposażone w środki ochrony dla pracowników, dzieci i rodziców.
Opracowano i przestrzegano wszystkie niezbędne procedury związane z bezpieczeństwem
w czasie pandemii.
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Przedszkole Gminne w Skawie
W Przedszkolu Gminnym w Skawie od 1.09 2021 r. funkcjonuje 5 oddziałów : 3 oddziały
mieszczą się w skrzydle A budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawie, natomiast 2 oddziały w filli
w Skawie Górnej. Przedszkole pracuje 10 godz. dziennie od 7.00 do 17. Dwa oddziały pracują
10 godz. dziennie, jeden 8 godzin i 2 oddziały 5 godzin. Przedszkole dysponuje 125 miejscami , dla
dzieci w wieku 3-6 lat. Zatrudnia 11 nauczycieli ( 6 dyplomowanych, 2 mianowanych ,
2 kontraktowych i 1 stażysta ) ,oraz 6 pracowników obsługi.
W czasie zawieszenia zajęć spowodowanego pandemią koronawirusa Sars - Cov- 19,
przedszkole realizowało pracę zdalną, z wykorzystaniem technik i metod pracy na odległość.

W okresie styczeń- sierpień 2021 przedszkole realizowało projekt dofinansowany
zfunduszy europejskich: „Do przedszkola chodź i Ty”
Projekt miał na celu wzmocnienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Raba Wyżna
poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej, wzmocnienie wsparcia dla 3 dzieci
zniepełnosprawnościami oraz organizację zajęć wyrównujących szanse i kompetencje kluczowe
dzieci z przedszkoli w Rokicinach Podhalańskich, Skawie, Rabie Wyżnej. Dodatkowo realizowano
doskonalenie zawodowe nauczycieli. Grupą docelową były dzieci w wieku przedszkolnym oraz
kadra pedagogiczna pracująca w przedszkolach.

W roku 2021 organizacja pracy przedszkola została dostosowana do panujących obostrzeń
z powodu pandemii koronawirusa Sars-cov – 19 i wiele działań było 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 2021 roku uczęszczało do niej 63 uczniów z Bielanki,
Raby Wyżnej i Sieniawy.
Liczba uczniów w szkole:
•

wychowanie przedszkolne: 14 uczniów

•

oddziały I-VIII: 49 uczniów
Liczba nauczycieli:
Zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Bielance w 2021 r. 21

nauczycieli ogółem, z czego:
•

1 nauczycielka przebywająca na poratowaniu zdrowia

•

19 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie

•

2 nauczycielki są w trakcie studiów magisterskich.
Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane przygotowanie pedagogiczne. Szesnastu posiada

stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, jeden mianowany, dwóch kontraktowych, dwóch
stażystów.
Wyniki edukacyjne:
•

5 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: 56 % - stanin 4
2. Język polski: 55 % - stanin 4
3. Matematyka: 38 % - stanin 4

Udział w programach:
•

Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, który obejmował
tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w
szkole oraz Internecie

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 51

•

Ogólnopolski program edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”

•

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Swojaków” o ochronie gnących
gatunków zwierząt

•

Projekt edukacyjny „Przystań w sieci” dotyczący świadomego korzystania z internetu

•

Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej „Kokosza, grosz do grosza”

•

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mutyzm wybiórczy - o lęku bez lęku” - klasa VII
z wychowawcą

•

I edycja programu Złote Szkoły NBP. Efektem programu jest uzyskanie przez szkołę
certyfikatu „Złotej Szkoły NBP”

•

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dla bibliotek szkolnych

•

Rządowy program ,,Program dla szkół” w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/2022 w
ramach którego do szkoły dla uczniów klas 1-3 dostarczane są owoce, warzywa, mleko i
przetwory mleczne

•

Program Rządowy „Laboratoria Przyszłości” - wyposażenie podstawowe i dodatkowe

•

Program „Poznaj Polskę” - w ramach tego przedsięwzięcia odbyły się dwie wycieczki.

Udział szkoły w akcjach:
•

Akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”. Bezpieczeństwo, ekologia, kultura i historia.
Celem akcji było zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie
dzieci do rozmowy z rodzicami na temat zagrożeń.

•

Akcji MEN „Razem na Święta”. Celem inicjatywy było zarówno zachęcenie uczniów do
niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych

•

Akcja Sprzątanie Świata 2021 pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”

•

Dzień zdrowego śniadania „Śniadanie daje moc” (klasy I-III)

•

Ogólnopolska kampania ,,Cała Polska czyta dzieciom” krzewiąca czytelnictwo i promująca
wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, w ramach akcji odbyło się spotkanie
z aktorem Teatru Rabcio

•

Akcja „Szkoła pamięta” - odbyło się wyjście na cmentarz i pod tablice upamiętniające
mieszkańców Bielanki, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, porządkowanie miejsca
przy pomniku ufundowanym przez śp. Władysława Szepelaka (miejsce przysięgi oddziału
„Szaroty”)
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•

Akcja MEN „Szkoła do hymnu” - odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” W tym roku ze
względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zaśpiewano hymn w klasach

•

Ogólnopolska akcja „DUMA I SZACUNEK” – „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic”

•

Akcja „Szkoło Pomóż i Ty” -sprzedaż pomocy dydaktycznych

•

Akcja „Góra Grosza” - polegająca na zbieraniu monet

•

Europejski Dzień Języków-w ramach akcji odbył się szkolny konkurs „What does your T-shirt
say?”

Konkursy:
•

Konkurs Kolęd i Pastorałek w Skawie

•

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Złota Rybka” zorganizowany przez Muzeum Złotej Rybki
w Krzemiennej

•

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - od
30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” - dwa wyróżnienia

•

XVI edycja Konkursu Literackiego „NA TATRZAŃSKIM SZLAKU” - wyróżnienie

•

Konkurs fotograficzny „Wielkanoc w domu z CRL” w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”

•

Szkolny konkurs literacki „Mariusz Zaruski”

•

Konkursy Kuratoryjne dla uczniów szkół podstawowych: Małopolski Konkurs Języka
Polskiego, Małopolski Konkurs Matematyczny, Małopolski Konkurs z Fizyki, Małopolski
Konkurs Geograficzny, Małopolski Konkurs Języka Angielskiego, Małopolski Konkurs
Historyczny, Małopolski Konkurs Biologiczny

•

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Baltie” 2021

•

III Konkurs Wiedzy Prawnej

•

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

•

VII Ogólnopolski Konkurs Biologiczny „Mistrz recyklingu i przyjaciele”

•

XI Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

•

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy - „Puszcza Białowieska”

•

Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej klas VII-VIII szkoły Podstawowej

•

Konkurs Tematyczny „Od algorytmu do programu” - uczeń zakwalifikował się do etapu
rejonowego
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•

Konkurs „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę” VIII edycja - uczeń został finalistą etapu
powiatowego

•

X Gminny Konkurs Plastyczny „Rodzina siłą Polski” - uczennica klasy IV zajęła I miejsce
w kategorii klas IV-VIII

•

XIX Przegląd Recytatorski im. K. Kracik w Spytkowicach - uczeń klasy IV zajął II miejsce,
a uczennica klasy III –miejsce III

•

Konkurs „Piątka dla natury” pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu
i Środowiska- uczniowie klasy II

•

Konkurs palm w Bielance

•

Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa”.

Wycieczki i uroczystości szkolne:
•

80-lecie śmierci patrona szkoły generała Mariusza Zaruskiego

•

Dzień Kobiet

•

Dzień Dziecka

•

Bal Karnawałowy

•

Andrzejkowy wieczór filmowy

•

Mikołajki

•

Wigilia klasowa

•

Dzień Edukacji Narodowej

•

Poczta walentynkowa - wysyłanie fotografii przygotowanych kartek

•

Dzień Chłopaka

•

Ślubowanie klasy I

•

Święto Niepodległości.
Wycieczki:

•

Wycieczka na Wiktorówki do Zakopanego

•

Wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”

•

do Krakowa –Muzeum Lotnictwa i Muzeum Archeologiczne

•

do Zakopanego- Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, poznanie miasta, Muzeum
Szymanowskiego w willi Atma, Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku
Narodowego
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Działalność charytatywna:
•

Akcja „Góra Grosza” -zbieranie monet dla Towarzystwa Nasz Dom, które pomaga dzieciom
w trudnej sytuacji materialnej

•

Akcja „Szkoło Pomóż i Ty” - sprzedaż pomocy dydaktycznych

•

Współpraca z Fundacją PSONI - przekazanie kartek świątecznych

•

Akcja charytatywna „Świąteczna kartka”
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 roku w 2021 r. zatrudnionych
było 24 nauczycieli. Nauczyciele w podziale na awans zawodowy: stażyści 1, kontraktowi 4,
mianowani 5, dyplomowani 14. Dwóch nauczycieli przebywało na urlopie macierzyńskim, jeden na
urlopie wychowawczym i dwoje uzupełnia etat. W szkole uczyło się 76 uczniów w 8 oddziałach oraz
18 dzieci w oddziale przedszkolnym. Jeden uczeń realizuję obowiązek szkolny w OREW.
Rok 2021 był drugim rokiem pracy w bardzo specyficznych warunkach 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. Przez kilka miesięcy szkoła pracowała w trybie nauki zdalnej:
02.01.2021- 31.05. 2021 (klasy IV-VIII), 18-22.10.2021, 20-23.12.2021.
Tym razem szkoła była dobrze przygotowana – wszyscy uczniowie brali 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. 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.

Kultywowanie tradycji
W roku 2021 niestety nie udało nam się zorganizować tradycyjnych obchodów Dnia
Babci i Dziadka, który od lat gromadził kilkadziesiąt osób, angażował uczniów, rodziców i
nauczycieli. Nauczyciele klas młodszych zmobilizowali uczniów do przesłania filmów
prezentujących życzenia, piosenki i wiersze, które następnie umieściliśmy na szkolnej stronie
internetowej, aby chociaż w ten sposób zaznaczyć, że nie zapominamy o tym ważnym święcie.
Nie odbył się jednak organizowany również w tym dniu Rodzinny Konkurs Kolęd
i Pastorałek.
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Patriotyzm
Nasza placówka dba o wartości patriotyczne, zarówno w wymiarze lokalnym, jak
i ogólnym. W roku 2021 – co prawda w formie online, ale jak zwykle uroczyście - obchodziliśmy
Święto Konstytucji Trzeciego Maja, a 103. rocznicę odzyskania niepodległości świętowaliśmy
w szkole w warunkach reżimu sanitarnego. Akademię przygotowaną przez uczniów pod opieką
historyka uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego „Orawskie Smyki”, który w Konkursie
Pieśni Patriotycznej im. Feliksa Gwiżdża zajął III miejsce w kategorii "Klasy IV-VIII: zespoły" oraz
otrzymał Nagrodę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zakopanem za utwór "Gdzie są
kwiaty z tamtych lat?", a duet zajął I miejsce w kategorii "Klasy IV-VIII: duety" za pieśń
"Niepodległa, niepokorna".

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 części z planowanych wycieczek
z powodu pandemii i wprowadzonych obostrzeń. Jednak już w czerwcu 2021 po powrocie do nauki
stacjonarnej klasa VIII wzięła udział w wycieczce na Stare Wierchy, klasa IV w wycieczce rowerowej
do Bukowiny Osiedle, a klasa VII w wycieczce na Żeleźnicę.

W nowym roku szkolnym wycieczek było już więcej:
− klasy 0-V: Orawskie Ranczo w Harkabuzie,
− klasa VIII: Wadowice i Muzeum Auschwitz,
− klasa V: wycieczka rowerowa ścieżką edukacyjną Harkabuz-Podsarnie
− klasy 0-III: wycieczka ścieżką edukacyjną Harkabuz-Podsarnie
− klasy VII-VIII: wyjazd na spektakl pt. „Dziady II” w Bukowinie Tatrzańskiej
− klasy IV-VIII: wycieczka w ramach programu „Poznaj Polskę”: Zakopane, Dolina
Strążyska, Gubałówka
− Klasy I-III: wycieczka w ramach programu „Poznaj Polskę”: Łagiewniki i kopalnia soli
w Bochni
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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:
− klasy 0-III: „Atrakcyjnie, na wesoło i z uśmiechem – nietypowe uroczystości w naszej
szkole”

Udział w konkursach:
− IX Powiatowy Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża
w Odrowążu (listopad 2021) – zespół „Orawskie Smyki” zajął III miejsce w kategorii
"Klasy IV-VIII: zespoły" oraz otrzymał Nagrodę Komendanta Placówki Straży
Granicznej w Zakopanem za utwór "Gdzie są kwiaty z tamtych lat?", a duet zajął
I miejsce w kategorii "Klasy IV-VIII: duety" za pieśń "Niepodległa, niepokorna".
− konkurs recytatorski im. K. Kracik w Jabłonce (III miejsce oraz wyróżnienie)
− Powiatowy Konkurs Wiedzy Prawnej
− Podwórka „Nivea”: film przygotowany przez uczniów z Bukowiny Osiedle
− Konkurs małopolski „Małopolska marzanna”

Akcje online:
− „Dzień Kota” – konkurs literacki
− życzenia na Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Dziecka i Dzień Ojca
− Dzień Kolorowej Skarpetki (zdjęcia)
− Szkolny Konkurs Ortograficzny
− Dzień Ziemi
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− Klasa VIII: lekcja online z pracownikiem Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej
panem Łukaszem Morzywołkiem, debata online „Czy warto oszczędzać?”, lekcja
online „Historia pieniądza’
− Dzień Matematyki
− wiosenny konkurs fotograficzny
− Dzień Książki – konkurs online

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla naszej szkolnej społeczności były obchody Dnia
Patrona połączone z 10-leciem nadania imienia. Tę uroczystość mogliśmy już zorganizować
w szkole, po powrocie z nauki zdalnej. Szczególnym pomysłem było stworzenie Kapsuły Czasu,
która zawiera aktualne zdjęcia uczniów, listy dzieci
i nauczycieli oraz przedmioty obrazujące rok 2021, w tym oczywiście maseczka. Kapsuła została
zakopana na terenie szkolnego podwórka, zamierzamy odkopać ją
w roku 2031.

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
− kiermaszu połączonym z akcją „Razem z Kubusiem pokonajmy chłoniaka”
− kiermaszu z okazji Dnia Zwierząt połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz schroniska
dla zwierząt w Nowym Targu

Udział w programach:
Uczniowie biorą udział w programach:
− Unijny Program ,,Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole” – uświadamianie
uczniom znaczenia warzyw i owoców w codziennej diecie,
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− Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Szkolne przygody Gangu Fajniaków” –propagowanie
czytelnictwa i troska o środowisko naturalne oraz dobre nawyki ekologiczne,
− 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.
− 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.
− „Złote szkoły” – ogólnopolski program Narodowego Banku Polskiego (rozwijanie
Kompetencji ekonomicznych)
− „Czy wiesz, jak żyje jeż?” – program Uniwersytetu Dzieci, uczniowie poznają prawa
panujące w naturze oraz przekonują się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Prowadzą proste
obserwacje przyrodnicze, wykonują doświadczenia, tworzą notatki i samodzielnie
wyciągają wnioski. Ponadto dzieci poznają wiele gatunków roślin i zwierząt oraz dowiadują
się, jak chronić przyrodę
− „Eko Eksperymantarium” – program pod patronatem Ministerstwa Klimatu
i Środowiska oraz BOŚ

Profilaktyka
Szkoła realizuje program „Trzymaj Formę”:
− propagowanie zdrowego stylu życia
− promowanie zbilansowanego odżywiania połączonego z aktywnością fizyczną,
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− przeciwdziałanie otyłości,
− zachęcanie do aktywności fizycznej,
− poznanie niebezpieczeństwa chorób i zagrożeń cywilizacyjnych (udział uczniów
w zawodach sportowych oraz w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia, zajęcia
wychowania zdrowotnego, zajęcia profilaktyczne z dietetykiem, szkolny dzień
zdrowia)

Ponadto uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w sportowej aktywności Fundacji
Pho3nix Active School, która wspierała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Współpraca ze szkołami i instytucjami
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rabce:
− wspieranie uczniów mających problemy edukacyjne,
− uczestnictwo w spotkaniach z pracownikami poradni,
− cykliczne szkolenia i warsztaty dla logopedów i pedagogów,
− współpraca w pracy z uczniami wymagającymi pomocy.

Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy:
− otrzymywanie certyfikatów ukończenia szkolenia oraz hologramów WOŚP na Świadectwa
szkolne,
− pozyskiwanie pomocy dydaktycznych do nauki udzielania pierwszej pomocy (podręczniki).

Szkołą Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej:
− praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych,
− udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych.

Siecią 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,
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− organizowanie wycieczek (pokaz budynku straży pożarnej, wyposażenia wozu strażackiego,
prelekcja na temat zachowania podczas pożaru).

Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej;
− prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności,
− organizowanie warsztatów dla uczniów i zwiedzanie Banku Spółdzielczego,
− udział w konkursach o tematyce oszczędnościowej.

Policją z Rabki-Zdrój;
− prowadzenie przez policjantów w szkole prelekcji dla uczniów i rodziców na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w sieci i innych zagrożeń.

Stowarzyszeniem Czarna Orawa:
− współudział w organizowaniu imprez środowiskowych.

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Nowym Targu:
− udział w Ogólnopolskim Konkursie.

Centrum Kultury w Jabłonce:
− udział w konkursach recytatorskich, plastycznych.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu:
− współpraca w zakresie opieki nad uczniami z rodziny zastępczej.

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej:
− zorganizowanie dla uczniów zajęć profilaktyczno-wychowawczych w ramach świetlicy,
− refundowanie posiłków uczniom z rodzin wymagających wsparcia materialnego.

Stowarzyszeniem Sursum Corda;
− kolportaż kartek świątecznych wielkanocnych i bożonarodzeniowych,
− wparcie finansowe podopiecznych Stowarzyszenia.
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Małopolskim Centrum Kultury:
− szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

Wydawnictwami MAC, Nowa Era:
− szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

Dokładamy wszelkich starań, by pobyt uczniów w naszej szkole był czasem urozmaiconym,
inspirującym, pobudzającym do rozwoju. Łączymy tradycję i nowoczesność, pielęgnujemy relacje
między uczniami, rodzicami nauczycielami, ponieważ to my wszyscy razem tworzymy naszą
szkołę. Poczucie więzi jest szczególnie ważne w niepewnych czasach pandemii, które wymuszały
na wszystkich zmianę zachowania, nabywanie nowych umiejętności i na plan pierwszy wysuwały
takie wartości jak empatia, odpowiedzialność za siebie i innych i ogromna wyrozumiałość dla
uczniów potrzebujących poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Bezpieczny powrót uczniów do
szkoły był naszym priorytetem i sądzę, że stanęliśmy na wysokości zadania.
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Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu

Jest ośmioletnią szkołą z oddziałem przedszkolnym. Obecnie uczy się w niej 76 uczniów,
jest zatrudnionych 21 nauczycieli.
Uczniowie w szkole posiadają sprzyjające warunki lokalowe. Do ich dyspozycji pozostaje
8 sal lekcyjnych, wyposażonych w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne
i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzieci korzystają z sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska
sportowego, biblioteki multimedialnej systematycznie wzbogacanej o nowe woluminy dzięki
realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Uczniowie zgodnie z planem,
efektywnie realizują zadania edukacyjne, biorą udział
w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia, a także w zajęciach dodatkowych,
wyrównujących braki po okresie pandemii. Ponadto efektywnie organizowana była pomoc
psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów zgodnie
z potrzebami edukacyjnymi i wymaganiami. Odbywały się:
− Zajęcia logopedyczne – 4 godz./ tyg.
− Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 0,5 godz./tyg
− Zajęcia wyrównawcze – 0,5 godz./tyg.
− Konsultacje z pedagogiem-4,5 godz./tyg
− Zajęcia dodatkowe w okresie IX-XII- 60 godz.
− Zajęcia rewalidacyjne – 3 godz./tyg
− Zajęcia indywidualne – 2 godz./tyg.
− Współorganizacja kształcenia - 1 etat

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli realizowali interesujące programy i projekty edukacyjne:
− „Poznaj Polskę” – Realizacja 2 wycieczek dofinansowanych przez MEiN na kwotę
17 884,00 zł (Warszawa – kl. IV-VIII, Kraków – kl. I-III),
− „Laboratoria Przyszłości” – zakup pomocy dydaktycznych ze środków MEiN na
kwotę 30 000,00 zł,
− „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – zakup sprzętu i książek do
biblioteki szkolnej na kwotę 3 750,00 zł,
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− Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów kl. VI-VIII wyrównujących
braki edukacyjne spowodowane pandemią w okresie od września do grudnia 2021 r.
w ilości 60 godz.
− Udział w projekcie organizowanym przez KRUS pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje —
babcia, dziadek się stosuje!”
− Realizacja programów SANEPIDU: „Bieg po zdrowie”, „Nie pal przy mnie-proszę”,
„Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Czyste powietrze wokół nas”,
− „Owoce i mleko w szkole” dla kl. I-V.

Pielęgnowaliśmy swoją kulturę, krzewiąc patriotyzm podczas obchodów świąt państwowych,
kościelnych. Uczniowie, mimo pandemii chętnie brali udział
w quizach, konkursach, imprezach, naśladując patriotyczną postawę naszych patronów szkoły.
Realizowano również innowacje pedagogiczne, które wpłynęły na rozwój zainteresowań uczniów,
a także lepsze poznanie regionu i jego historii. Były to:
− Innowacja pedagogiczna „Mały Miś w świecie emocji”,
− Innowacja pedagogiczna „Na Orawie bywom”,
− Innowacja pedagogiczna „Zobaczyć, zbadać, zrozumieć – rozwijanie samodzielności
na lekcjach chemii”,
− Innowacja „Podróże z Patronami szkoły”.

Ponadto szkoła rozwija zdolności i zainteresowania wychowanków, którzy biorą udział
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, odnosząc w nich sukcesy.
W roku 2021 były to:
•

Udział uczniów w IX festiwalu pieśni patriotycznej i żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża.

•

II miejsce w XIX Przeglądzie Recytatorskim im. K. Kracik.

•

I miejsce dla drużyny dziewcząt w igrzyskach dzieci MOS Rabka-Zdrój
w koszykówce.

•

Tytuł laureata w rejonowym konkursie plastycznym "Wokół małopolskich lasów myśliwy to najlepszy ekolog".

•

I miejsce w IX Konkursie Poetyckim "Ojca Świętego Imię nigdy nie zaginie"

•

Tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Biologicznego – etap rejonowy.
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Mimo trwania kształcenia na odległość systematycznie prowadzono liczne akcje
i inicjatywy charytatywne:
•

Akcja „Góra grosza” oraz „Ile waży św. Mikołaj?”

•

Zbiórka zużytych baterii.

•

"Sprzątanie świata - Myślę, więc nie śmiecę. Polska 2021".

•

Zbiórka kosmetyków oraz odzieży na zimę dla bezdomnych kobiet z Przytuliska św.
Brata Alberta w Krakowie.

•

Międzynarodowy Dzień Kropki.

•

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.

•

Ogólnopolska akcja promująca czytanie #przerwanaczytanie.

•

Udział w ogólnopolskiej akcji „BohaterON” – wysyłanie kartek do Powstańców
warszawskich.

•

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF.

•

Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń
Wiejskich z Podsarnia.

•

Warsztaty cukiernicze w Piekarni „Sarniak” w Podwilku.

•

Konkurs fotograficzny „Jesień w mojej okolicy”.

•

Dzień Książki 2021.

•

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.

•

Dzień Rodziny organizowany przez zaprzyjaźnioną fundację „Kierunek Przyszłość”.
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Wolontariusze wraz dyrektorem oraz opiekunkami Szkolnego Klubu Wolontariatu wzięli udział
w I Gali Wolontariatu, którą zorganizowało stowarzyszenie "Kierunek Przyszłość". Uroczystość
odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu. Za aktywną i efektywną pracę Szkolnego
Klubu Wolontariatu szkoła otrzymała wyróżnienie w postaci certyfikatu.

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin w 2021 r. odbył się 25-27 maja 2021 r.
Wyniki, jakie osiągnęli uczniowie klasy 8 przedstawiają się w następujący sposób:
•

Język polski – stanin 9 – wynik najwyższy;

•

Matematyka – stanin 7 – wynik wysoki;

•

Język angielski – stanin 5 - wynik średni.

Ze względów bezpieczeństwa podczas egzaminu, uczniów i nauczycieli obowiązywały
szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEiN, CKE i GIS.
Na koniec roku szkolnego 2020/2021
•

Stypendium Wójta Gminy Raba Wyżna za wysokie wyniki w nauce otrzymało
5 uczniów.

•

Stypendium Księdza Proboszcza „Per aspera ad astra” (zachowanie wzorowe,
średnia 5,0 oraz ocena celująca z religii) otrzymało 6 uczniów.

Przyznano również Statuetkę „Najlepszy absolwent”.

Edukacja uczniów podczas trwania pandemii
W szkole obowiązywała „Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Marii
i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu w czasie pandemii od 1 września 2020 r.”, której celem jest
usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz dyrekcji w celu zachowania
bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także
„Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek
powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha
Kaczyńskich w Podsarniu”. Dyrektor mógł swobodnie organizować naukę z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość. Użyczano uczniom i nauczycielom sprzęt komputerowy, na
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wniosek rodziców organizowano w szkole zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
konsultacje dla uczniów klasy VIII.
Uczęszczanie uczniów do szkoły w roku 2021 było zróżnicowane i wynikało z epidemii
koronawirusa.
•

1 września 2020 r. – wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną,

•

od 24 października 2020 r. uczniowie klasy IV-VIII szkoły podstawowej do 16 maja
2021 r. – kształcenie na odległość,

•

od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej przeszły
na kształcenie na odległość,

•

od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej –
nauczanie stacjonarne,

•

od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas – kształcenie na odległość,

•

od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. – kształcenie na odległość (od 19 kwietnia
2021 r. przedszkola stacjonarnie oraz przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu
pozostałych jednostek systemu oświaty do 25 kwietnia 2021 r.),

•

od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. lekcje w trybie hybrydowym w klasach I-III.
Uczniowie z pozostałych klas mieli zajęcia na dotychczasowych zasadach,

•

29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknięte przedszkola,

•

od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie
stacjonarnym,

•

od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII – nauka w trybie hybrydowym,

•

od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej,

•

od 1 września 2021 r. – wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną,

•

od 20 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 – nauka zdalna.

Remonty
W roku 2021 przeprowadzono modernizację i następujące remonty:
•

Remont biblioteki szkolnej.

•

Wymiana pompy do studni głębinowej.

•

Generalny remont łazienki dla personelu

•

Remont sekretariatu.
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Współpraca
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: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Lasy
Państwowe, KRUS, 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 realizację projektów i programów na rzecz dobra bliźniego. W grudniu 2021 roku Klub został
odznaczony Certyfikatem za działania podejmowane w celu wsparciu innych, zwłaszcza w trudnym
czasie pandemii.
Możemy liczyć także na lokalnych pasjonatów pszczelarstwa, rolnictwa czy stolarstwa.
W miarę możliwości zapraszamy również do szkoły ludzi, wykonujących ciekawe zawody w ramach
realizacji doradztwa zawodowego i preorientacji zawodowej - aktorów, sportowców,
przedstawicieli różnych zawodów, którzy swoją pasją dzielą się z uczniami.

Promocja
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.
W dniu 28 grudnia 2021 r. pani dyrektor Danuta Siarka uczestniczyła w spotkaniu Ministra
Edukacji i Nauki pana Przemysława Czarnka z dyrektorami szkół im. Marii i Lecha Kaczyńskich.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki. Podczas spotkania dyrektorzy podjęli
decyzję o nawiązaniu współpracy, a Pan Minister P. Czarnek zainicjował utworzenie
Stowarzyszenia Szkół im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Obecnie przygotowywana jest stosowna
dokumentacja.
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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 oraz
administruje boiskiem „Olimpik” i kompleksem sportowym „Orlik”.
Społeczność szkolną od września 2021 roku tworzy: 476 uczniów (2 oddziałały
przedszkolne oraz 19 oddziałyów klas I-VIII), 54 nauczycieli i 14 pracowników obsługi.
Szkoła część roku pracowała w trybie zdalnym.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 - wg skali staninowej:
− język polski - 5;
− matematyka - 5;
− język angielski - 5.

Placówka realizuje projekty i programy edukacyjne:
•

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla szkoły
podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych. Placówka otrzymała 18 125zł na zakup
nowości wydawniczych, lektur, wyposażenia biblioteki oraz nagród dla uczniów;

•

Praktyczne zastosowanie matematyki w analizie danych ekonomicznych i finansów
realizowane było przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
w formie darmowych kursów dla uczniów;

•

Projekt „Konsultacje Strategii RP na rzecz młodego pokolenia” udział w panelu
dyskusyjnym o ochronie środowiska;

•

„Budowle historyczne w Minecraft” - celem działania było przygotowanie wybranej
budowli historycznej w grze komputerowej;

•

„Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka” - programem zostali objęci uczniowie
oddziałów przedszkolnych i klas I-V we współpracy z Agencją Rynku Rolnego;

•

Ogólnopolskie projekty edukacyjne ,,Z darami natury świat nie jest ponury!” oraz
,,Z ekologią na Ty”. Głównym celem obu przedsięwzięć było kształtowanie postaw
proekologicznych, pobudzanie kreatywnego myślenia uczestników;

•

Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Zabawa sztuką”. Celem projektu było propagowanie
sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi;
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•

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”. Celem akcji było
wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne, inicjowanie
oraz popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej;

•

Ogólnopolski projekt ,,Nasza szkoła - nasza okolica”. Akcja polegała na przesyłaniu
pomiędzy szkołami w całej Polsce pamiętnika. Każda klasa, która zgłosiła się do projektu,
miała za zadanie umieścić w nim wpis, w którym należało określić klasy/grupy oraz szkołę,
opisać najbliższą okolicę, ukazując jej piękno, utworzyć kartę podpisów uczniów, stworzyć
pamiątkowy rysunek;

•

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” czyli „Bajkowa podróż do
krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”. Głównym celem działania było promowanie wśród
dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, wychowanie,
zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie postaw społecznych;

•

„Mała książka - wielki człowiek” Projekt realizowany był ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Polegał na
zaproszeniu pierwszoklasistów do czytania zarówno samodzielnego, jak i z udziałem
najbliższych;

•

„Szkolne przygody Gangu Swojaków”. Działanie edukacyjne, ukazało dzieciom piękno
polskiej przyrody oraz odkrywało przed nimi sekrety otaczającego ich środowiska Zachęcało
także dzieci do wyjścia z domu, by w dobie mediów i Internetu mogły również oderwać
wzrok od ekranu komputerów, telefonów i telewizorów. Promowały również czytelnictwo.

•

Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzymaj formę! Przedsięwzięcie współorganizowane
było przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności
Związek Pracodawców. Celem programu było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez
unikalne dwukierunkowe podejście, promujące zbilansowane odżywianie połączone
z regularną aktywnością fizyczną.

Innowacje pedagogiczne:
•

Innowacja pedagogiczna z elementami biblioterapii „Bajki uczą życia”. Głównym celem było
przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, jak również
rozpoznawanie, nazywanie i rozumienie uczuć, emocji i motywacji własnych oraz cudzych.

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 71

Projekty i programy profilaktyczne:
•

Ogólnopolska akcja ,,Zdrowo i sportowo” -miała na celu promowanie przede wszystkim
aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych;

•

Ogólnopolski projekt ,,Z kulturą mi do twarzy’’-celem projektu było wprowadzanie
uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,
patriotyzmu i szacunku dla tradycji jak również wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele) oraz wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej tudzież formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby
i szacunku dla godności innych. Nadrzędnym celem było ukierunkowanie ucznia ku tym
wartościom;

•

Ogólnopolski projekt ,,Czytam z klasą” -celem było: rozbudzenie u uczniów ciekawości
literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz
aktywnego słuchania;

•

Program ,,Zbieram to w szkole’’- zbiórka surowców wtórnych i nieprzydatnych rzeczy,
które nazywamy "pomocą bez pieniędzy". W akcji szkoła zbierała telefony komórkowe,
baterie;

•

Akcja ekologiczna ,,Wspólnie dla środowiska’’ – zbiórka opakowań po kleju Amos;

•

Program "Nie Pal przy mnie proszę" oraz " Czyste powietrz wokół nas"- celem projektów
było uświadomienie uczniom jakie skutki niesie palenie papierosów dla organizmu
człowieka;

•

Program "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" - celem działania było rozwijanie
w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie
do radzenia sobie z trudnościami.

Działalność wolontariacka na terenie szkoły:
•

Akcja „Zakrętki dla Zosi” - zbiórka zakrętek dla trzyletniej Zosi chorej na padaczkę;

•

Akcja „Każdy znaczek wspiera misje” - zbiórka znaczków pocztowych dla misji
afrykańskich. Fundusze uzyskane ze sprzedaży znaczków będą w całości przeznaczane na
działalność misyjną;
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•

„Akcja dzieci-dzieciom” - działania eksponujące własne talenty artystyczne, muzyczne,
plastyczne, manualne (nagranie piosenki, wierszyka, zrobienie laurki dla dzieci chorych na
dystrofię mięśniową);

•

Akcja na rzecz Fundacji PRO SALUTE- przygotowanie kartek i ozdób świątecznych, które
można było nabyć w czasie kiermaszu przy kościele w Rabie Wyżnej. Dochód ze sprzedaży
został przeznaczony na pomoc w leczeniu i rehabilitację dzieci chorych na dystrofię
mięśniową z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej w Białymstoku;

•

Akcja „Podziel się z bliźnim” - przedświąteczne działania mające na celu pomoc
wielodzietnym rodzinom, a także chorym, samotnym i niepełnosprawnym mieszkańcom
naszej miejscowości;

•

Akcja „Mikołaj dla dzieci fundacji” - działania Fundacji im. Adama Worwy, zajmującej się
pomocą ludziom cierpiącym, oraz ich bliskim, którzy zmagają się z przewlekłą, ciężką lub
nieuleczalną chorobą. Przygotowanie paczek mikołajkowych dla dwóch dziewczynek oraz
dla ich rodzeństwa.

•

Akcja „Pomoc dla Mikołajka” - zbiórka finansowa na rzecz ciężko chorego Mikołajka, synka
absolwentki naszej szkoły.

Uczniowie brali udział w licznych konkursach kuratoryjnych, międzynarodowych oraz
ogólnopolskich:
•

Międzynarodowe zawody matematyczno – fizyczne „Nabój Junior” - 7 miejsce w kraju (na
prawie 300 startujące drużyny) oraz 49 w klasyfikacji międzynarodowej (na prawie 1000
startujących drużyn);

•

Ogólnopolski Konkurs Internetowy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i
Narodowego Banku Polskiego „Rozważne planowanie wydatków”- 3 laureatów;

•

Internetowy konkurs matematyczno – logiczny „ARCYMISTRZ MNOŻENIA” - 4 miejsce w
kraju w etapie finałowym w kategorii ALFA;

•

Ogólnopolski Konkurs - „Puszcza Białowieska” - 2 miejsce w kraju;

•

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Wokół Małopolskich Lasów-Myśliwy To Najlepszy Ekolog” 4 oraz 5 miejsce.

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 73

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich
W skład Zespołu wchodzą:
▪

Szkoła Podstawowa im. B. Czecha

▪

Gminne Przedszkole im. Św. Rodziny
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. Budynki 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. Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej, pracownie fizycznochemiczną posiadającą odpowiednie wyposażenie, które na bieżąco jest uzupełniane,
multimedialną pracownię językową oraz 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. Przy
szkole znajduje się również plac zabaw, który jest corocznie modernizowany, ostatnio został
również powiększony w ramach projektu „Do przedszkola chodź i Ty”. 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 wielu realizowanych projektów doposażyliśmy bazę szkoły i przedszkola:
1. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - pozyskaliśmy fundusze na doposażenie
biblioteki szkolnej w książki czytniki w kwocie: 12 000zł, oraz 2 500zł do biblioteczki
przedszkolnej
2. Laboratoria przyszłości - otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę; 60 000zł. – w roku
2021 r. wykorzystano 13 600zł na zakup drukarki 3D, mikrokontrolera z czujnikami
i akcesoriami oraz stacji lutowniczej. Pozostałą kwotę wykorzystamy w roku 2022.
3. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół
i placówek oświatowych” – pozyskaliśmy 4 laptopy na kwotę 12 000zł.
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4. Projekt zintegrowany Life Ekomałopolska „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla
Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – w ramach którego przeprowadzone
zostały zajęcia edukacyjne oraz pozyskano 14 kompletów koszy do segregowania
odpadów.

Ponadto korzystano z projektu „Poznaj Polskę” w ramach którego uczniowie otrzymali wsparcie
finansowe, które pokryło 80% poniesionych kosztów 2 wycieczek, jednodniowych dla klas:
▪

I-III – Łagiewniki – Kopalnia soli w Bochni: 3 913,60 zł.

▪

IV-VIII – Łagiewniki – Kopalnia soli w Wieliczce: 4 075,20 zł.

Nasi nauczyciele wzięli udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Lekcja: Enter, w ramach którego odbyli 40 godzinne bezpłatne szkolenia w trakcie
których nauczyciele doskonalili kompetencje cyfrowe. Dowiedzieli się również, jak zmienić sposób
prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętności
krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole.
Wszystkie sale lekcyjne w szkole wyposażone są w tablice interaktywne lub monitory
interaktywne oraz laptopy. By zapewnić bezpieczeństwo uczniów, szkoła podłączona jest 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.
Szkoła od wielu lat korzysta z dziennika elektronicznego oraz z programu e-Biblioteka.
Szkoła i przedszkole dbają 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 38 nauczycieli, z których: 28 to nauczyciele
dyplomowani, 6 – nauczyciele mianowani i 4 to nauczyciele kontraktowi. W przedszkolu jest
zatrudnionych 8 nauczycieli. W szkole pracuje 30 nauczycieli, w tym 4 pracujących zarówno
w szkole jak i przedszkolu (katecheta, nauczyciel j. angielskiego, pedagog, logopeda).
W roku 2021 jeden nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci. Zajęcia odbywają się w 4 oddziałach.
W związku z nadal obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa związanymi z covid 19 od stycznia do
czerwca zajęcia odbywały się w dwóch pięciogodzinnych oddziałach i dwóch
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dziewięciogodzinnych, natomiast od września do grudnia zajęcia odbywały się w 2 oddziałach 5
godzinnych, 1 oddziale 7 godzinnym i 1 oddziale 9 godzinnym. W szkole uczy się 195 uczniów, w 10
oddziałach.
Szkoła i przedszkole wychowują 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. Duży nacisk kładziemy również
na szerzenie zamiłowania do czytania oraz kształcenie kompetencji kluczowych.
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.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
W 2021 roku egzamin ósmoklasisty pisało 22 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rokicinach Podhalańskich osiągając ze wszystkich przedmiotów wyniki wyższe niż średnia:
gminy, powiatu i kraju.
•

Język polski – 64%, stanin 6

•

Matematyka – 49%, stanin 6

•

Język angielski - 75%, stanin 7

W szkole działa samorząd uczniowski, który aktywnie włącza się w życie szkoły poprzez
organizację różnych imprez i akcji charytatywnych z udziałem uczniów
i rodziców. W ramach samorządu działa wolontariat. Wszyscy absolwenci szkoły podejmują naukę
w szkołach ponadpodstawowych, a wielu również kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.

Realizowane programy i projekty.
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 2021 realizowano następujące programy i projekty:
W przedszkolu:
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1. Autorski program „Dziecko przyjacielem przyrody”
2. „Do przedszkola chodź i TY”
3. „Wnuczek, wnuczka edukuje dziadek babcia się stosuje”
4. Ogólnopolski program „Uczymy dzieci Programować” z Akademią EduSense
i Anną Świć (Kodowanie na dywanie”) VI edycja
5. „Cała Polska Programuje”
6. Europe Code Week 2021
7. „Cała polska czyta dzieciom – czytające szkoły, czytające przedszkola”
8. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
9. Projekt ekologiczny dla przedszkoli „Ekokulturalne przedszkole”
10. Program edukacyjny „Czyściochowa akademia”
11. Program ogólnopolski „Mamo, tato wolę wodę”
12. XIV edycja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
13. Program „Szkoła Promująca Zdrowie”
14. Projekt „Zdalne lekcje z energią”
15. Lekcja: Enter
16. zajęcia sportowe –w ramach projektu „Nowy zawód – nowa perspektywa-lepsze jutro”
17. Zajęcia SKS – finansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki
18. Projekt „Szkoła Odkrywców Talentów”
19. Program „Nie pal przy mnie, proszę”
20. „Czyste powietrze wokół nas”
21. Bezpieczny Internet
22. Program „Bieg po zdrowie”
23. „Trzymaj formę”
24. „Dbamy o środowisko” – zbiórka baterii i zużytych tonerów
25. Agresji mówimy nie
26. Mleko z klasą – dofinansowany z Agencji Rynku Rolnego,
27. III edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci Uczą Rodziców” - organizowanej przez
Centrum Rozwoju Lokalnego.

Innowacje:
W przedszkolu i w szkole:
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1. Bajki-wspomagajki sposobem na rozwiązywanie problemów
2. Bo tańczące dzieci, to szczęśliwe dzieci
3. Jestem fizykiem
4. Dziecięce zabawy badawcze i eksperymenty

Szkoła Podstawowa i Przedszkole należą do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jako Szkoła
Promująca Zdrowie uczymy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, pokazujemy korzyści
płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia, zapewniamy bezpieczeństwo, wpajamy zasady
etyczne i moralne uczniom i przedszkolakom.
W tym roku z uwagi na nadal trwającą pandemię uroczystości i akcje organizowane przez
uczniów i nauczycieli musiały przybrać inny charakter i przebiegać zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi COVID-19. Mimo to nawet podczas nauki zdalnej w naszej szkole i przedszkolu
organizowanych było wiele inicjatyw i uroczystości państwowych, religijnych i charytatywnych.
Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych osiągając
wysokie wyniki. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zawody sportowe, w których
uczniowie odnoszą liczne sukcesy indywidualnie i zespołowe.
W szkole odbywają się zajęcia sportowe dla młodszych uczniów szkoły podstawowej oraz
absolwentów. Nasza szkoła może poszczycić się licznymi osiągnieciami sportowymi swoich
wychowanków, najważniejsze z nich to:
1. Igrzyska młodzieży szkolnej powiatu nowotarskiego – szkolna indywidualna liga dziewcząt
i chłopców – „Lekkoatletyczny Puchar Gorców” – etap powiatowy – sześć I miejsc, dwa II
miejsca i dwa III miejsca,
2. Igrzyska młodzieży szkolnej w piłce nożnej dziewcząt – etap wojewódzki – II miejsce,
3. Igrzyska młodzieży szkolnej w trójboju lekkoatletycznym – etap powiatowy – I i III miejsce.
4. Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w Szachach – III miejsce
Zespół Szkolno-Przedszkolny współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym, wśród których wymienić należy Ochotniczą Straż Pożarną,
Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Sportowy Szarotka i Pałac Seniora.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sieniawie

1 września 2021 roku utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sieniawie z połączenia
Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Sieniawie i Przedszkola Gminnego w Sieniawie.
W Zespole została utworzona świetlica dla zapewnienia opieki uczniom oczekującym na rodziców.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w 12 oddziałach uczęszczało się 203 dzieci i uczniów.
Zatrudniano łącznie 28 nauczycieli: 15 dyplomowanych, 6 mianowanych, 7 kontraktowych. Każdy
z nich posiada ukończone studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne. W ramach
zajęć uczniowie mają do dyspozycji sale lekcyjne, w wyposażone w sprzęt multimedialny
i nowoczesne pomoce dydaktyczne (tablice interaktywne, monitory aktywne, rzutniki
multimedialne, laptopy, szafę do przechowywania i ładowania laptopów). Dzieci korzystają
również z sali gimnastycznej, boiska sportowego.
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przedszkole pozyskało 211 pozycji
książkowych, oddział przedszkolny, 107 pozycji książkowych, a biblioteka szkolna została
wzbogacona o 138 pozycji książkowych, e-czytniki, tablety oraz książki z powiększoną czcionką dla
osób niedowidzących. W okresie zdalnego nauczania systematycznie wypożyczano wszystkim
potrzebującym uczniom laptopy w celu umożliwienia realizacji nauki zdalnej. Zakupiono nowe
meble i ławki do jednej z klas. Przy współpracy z radą sołecką zmodernizowano monitoring szkolny
oraz zamontowano system domofonów.
W egzaminie ósmoklasisty uczniowie osiągali wyniki: na poziomie 6 staninu z j. angielskiego
oraz 5 stanin z języka polskiego i matematyki. Celem ograniczenia zmianowości w szkole oraz
realizacją projektu Modelowe Szkoły utworzono mobilną pracownie komputerową. Ze względu na
bardzo dużą liczebność uczniów i ograniczoną liczbę sal lekcyjnych przekształcono stacjonarną
pracownię informatyczną na klasę lekcyjną.
Nasza szkoła w ostatnim roku wzięła udział w następujących projektach „Małopolska
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” - grant
nr 2 - Modelowe Szkoły, Laboratoria Przyszłości, Cyfrowa Szkoła, Owoce w szkole, Mleko w szkole,
Lekcja Enter, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Poznaj Polskę. W ramach ostatniego
programu zorganizowano dwie wycieczki do Bochni i Nowego Wiśnicza oraz Wieliczki i Krakowa.
Szkoła i Przedszkole regularnie organizują różne imprezy i święta w szkole. Należą do nich
m.in. Dzień Ziemi, bal karnawałowy, Dzień Zespołu Downa, Dzień Autyzmu, Dzień Dziecka, Dzień
Kropki, Dzień Bezpiecznego Internetu. Aktywnie włączają się w działalność charytatywną.
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Współpracujemy z następującymi fundacjami: Pola Nadziei, Podaruj uśmiech, Sursum Corda,
wspomagamy dzieci na Litwie, w Afryce, organizujemy zbiórkę nakrętek, sklejamy łańcuchy dobra,
zbieramy lekarstwa, przybory szkolne, produkty spożywcze.
Nasi uczniowie reprezentują szkołę w różnorodnych konkursach, nie tylko tych lokalnych,
ale także o zasięgu wojewódzkim (np. konkursy kuratoryjne), a także o zasięgu ogólnopolskim
i osiągają tytuły laureatów. Do najważniejszych z nich należą:

Osiągnięcia
Konkursy przedmiotowe:
•

Udział w półfinale ogólnopolskiego konkursu PixBlocks Challenge: 4 uczniów

•

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego konkursów kuratoryjnych: j. angielski (1 uczeń),
religia (2 uczniów);

•

1 i 2 miejsce w konkursie plastycznym pt. „Jak żyli ludzie za czasów Orkana”
zorganizowanym przez Muzeum Biograficzne Władysława Orkana w Porębie Wielkiej;

•

III miejsce w konkursie przyrodniczym „Warstwy lasu na plakacie Puszczy Białowieskiej”;

•

Wyróżnienie dla szkoły w konkursie „Poznaj Puszcze Białowieską”;

•

III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Historycznym Żołnierzy Wyklętych – projekt
serii banknotów;

•

Wyróżnienie z plastycznego konkursu pt. „Niepodległość” organizowany przez Miejski
Ośrodek Kultury w Nowym Targu

•

Zakwalifikowanie do II etapu ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego
InstaLogik

W dziedzinie sportowej / drużynowe
Zawody sportowe drużynowe
Województwo
•

I miejsce – Finał Małopolskich Igrzysk Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców,

•

III miejsce – Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Szkolna Drużynowa Liga
Lekkoatletyczna.
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Powiat
−

I miejsce pchnięcie kulą chłopców - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Szkolna
Drużynowa LA,

−

I miejsce sztafeta 4x100 m chłopów - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Szkolna
Drużynowa LA,

−

I miejsce Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkolna drużynowa LA punktacja zespołowa
chłopców,

−

I miejsce Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkolna Drużynowa LA Sztafeta 4x100
chłopców,

−

I miejsce Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkolna Drużynowa LA punktacja zespołowa
chłopców,

−

I miejsce Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej szkolna drużynowa LA sztafeta 4x100
chłopców,

−

I miejsce – Powiatowe Igrzyska w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców;

−

I miejsce Powiatowe Igrzyska w Siatkówce Plażowej chłopców,

−

II miejsce Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkolna drużynowa LA punktacja zespołowa
dziewcząt,

−

II miejsce Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej szkolna drużynowa LA sztafeta 4x100
dziewcząt.

−

II miejsce pchnięcie kulą dziewcząt - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Szkolna
Drużynowa LA,

−

II miejsce sztafeta 4x100 m. dziewcząt - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Szkolna
Drużynowa LA,

−

II miejsce bieg 100 m chłopców - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Szkolna Drużynowa
LA,

−

II miejsce bieg 300 metrów chłopców - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Szkolna
Drużynowa LA.

−

II miejsce Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkolna Indywidualna Liga Lekkoatletyczna
sztafeta 4x100 dziewcząt,

−

II miejsce skok w dal chłopców - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Szkolna Drużynowa
LA,
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−

II miejsce – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Szkolna Drużynowa LA – punktacja
zespołowa dziewcząt,

−

III miejsce skok w dal chłopców - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Szkolna Drużynowa
LA,

− III miejsce – Mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych,
− III miejsce – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych
chłopców,
− IV miejsce – Powiatowe Igrzyska Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych chłopców.

MOS Rabka-Zdrój
− II miejsce Igrzyska Dzieci Ośrodka Sportowego Rabka Zdrój w halowej piłce nożnej dziewcząt,
− II miejsce Igrzyska Dzieci Ośrodka Sportowego Rabka- Zdrój w piłce nożnej chłopców,
− I miejsce czwórbój lekkoatletyczny chłopców.
Gmina:
− I miejsce w mistrzostwach Gminy Raba Wyżna w mini piłce siatkowej dziewcząt.
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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie

Krótki opis placówki (charakterystyka):
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. W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” utworzono nową pracownię techniczną
wraz za zapleczem kuchennym.
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. Wprowadzono segregację odpadów
na terenie placówki. Uczniowie i nauczyciele mają dostęp do darmowego pakietu biurowego i
poczty elektronicznej.
− Liczba dzieci w placówkach edukacyjnych (stan na 01.09.2021 r.): 252 uczniów w tym: 122
dziewcząt i 130 chłopców,
− Liczba nauczycieli: 33, liczba pracowników administracji i obsługi: 7.
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Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół:
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Realizowane dodatkowe programy w palcówce:
− Lepsza szkoła,
− Bieg po zdrowie,
− Eko-Szkoła,
− Bądź Eko,
− Zawód nie zawodzi,
− Z ekologią za pan brat
− Eksperci programowania,
− Planeta Energii,
− Przystań w sieci,
− Szkołą Odpowiedzialna Cyfrowo,
− Nie pal przy mnie proszę,
− Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!
− Czytam z klasą – lekturki spod chmurki.

Sukcesy
− Gminne halowe Igrzyska dzieci w piłce nożnej chłopców - III m-ce.
− Gminne halowe Igrzyska młodzieży szkolnej chłopców – I m-ce (awans).
− Ośrodek Rabka Igrzyska młodzieży szkolnej w piłce koszykowej 3x3 dziewcząt – III m-ce.
− Ośrodek Rabka Igrzyska młodzieży szkolnej w piłce koszykowej 3x3 chłopców I m-ce (awans).
− Ośrodek Rabka w halowej piłce nożnej młodzieży szkolnej chłopców I m-ce (awans).
− Powiatowe Igrzyska młodzieży szkolnej w koszykówce 3x3 chłopców II m-ce (awans).
− Ośrodek Rabka Igrzyska dzieci w piłce koszykowej 3x3 chłopców I m-ce (awans).
− Ośrodek Rabka Igrzyska dzieci w piłce koszykowej 3x3 dziewcząt II m-ce (awans).
− Powiatowe Igrzyska dzieci w koszykówce 3x3 dziewcząt II m-ce (awans).
− Powiatowe Igrzyska dzieci w koszykówce 3x3 chłopców I m-ce (awans).
− Półfinał Wojewódzki Igrzyska dzieci w koszykówce 3x3 chłopców II m-ce.
− Powiatowe Igrzyska młodzieży szkolnej w halowej piłce nożnej chłopców II m-ce.
− Gminne Igrzyska dzieci w koszykówce dziewcząt II m-ce (awans).
− Gminne Igrzyska dzieci w koszykówce chłopców I m-ce (awans).
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− Gminne Igrzyska młodzieży w koszykówce dziewcząt III m-ce.
− Gminne Igrzyska młodzieży w koszykówce chłopców I m-ce (awans).
− Ośrodek Rabka Igrzyska młodzieży w koszykówce dziewcząt IV m-ce.

Dodatkowe informacje
Sytuacja epidemiczna wymusiła na szkole wprowadzenie wielu rozwiązań organizacyjnych
zapewniających uczniom i pracownikom bezpieczeństwo nauki i pracy. Każdemu oddziałowi
przypisano stałą salę lekcyjną, zmieniono lokalizację szafek uczniowskich, wprowadzono
domofony, ograniczono możliwość przemieszczania się uczniów po szkole.
W całym roku szkolnym 2020/2021 tylko jedna klasa przez kilka dni przebywała na
kwarantannie wraz z nauczycielem prowadzącym. Nauczyciele też sporadycznie przebywali na
kwarantannie, świadcząc w trakcie nauki zdalnej pracę.
Wprowadzone i przetestowane w zeszłym roku szkolnym rozwiązania, w tym korzystanie
z platformy „office.com” dało możliwość profesjonalne prowadzenie nauki zdalnej dla wszystkich
uczniów. Możliwość bezpłatnego korzystanie dla wszystkich uczniów i nauczycieli z pakietu
biurowego Office, dodatkowej, służbowej i bezpiecznej poczty do przesyłania materiałów oraz
prowadzenie videolekcji. W programie Teams doskonale sprawdziły się w tym trudnym czasie.
Warto nadmienić, że dzięki podjętym we wcześniejszych latach działaniom i udziale
w licznych projektach zewnętrznych, szkoła była doskonale przygotowane na szybkie i sprawne
przejście na nauczanie zdalne. Uczestniczyli w projekcie „Poznaj Polskę”.

Najważniejsze inwestycje
1. Wymiana rynien na hali sportowej i naprawa pozostałych rynien w budynku głównym.
2. Zakupiono 4 dodatkowe laptopy, 2 wizualizery, 2 drukarki, tablet graficzny, 8 monitorów
interaktywnych, 13 monitorów, 10 czytników tekstu, kserokopiarkę, 3 telewizory – za
kwotę ponad 106000 zł.
3. Utworzenie nowej pracowni w ramach realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”
i budżetu szkolnego, wraz z zakupem drukarki 3D – za kwotę ponad 96000 zł.
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Krótki opis placówki (charakterystyka)
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 gruntowną modernizację i rozbudowę
o salę gimnastyczną i sale lekcyjne z nowymi węzłami sanitarnymi.
W 2020 r. – generalne czyszczenie kostki brukowej wokół szkoły i placu zabaw,
doposażenie szkoły w urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń w związku z pandemią Covid-19.
W roku 2021 w ramach rezerwy oświatowej 0,4% zostały zakupione 4 monitory
interaktywne, pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów ścisłych za 75000,00zł.
Szkoła z własnych środków i przy wsparciu organu prowadzącego zakupiła nowszą
pracownię komputerową za kwotę 14500,00 zł.

Edukacja prozdrowotna realizowana jest poprzez działania w kierunku szkoły promującej
zdrowie – w 2021 r. odnowiony wpis na 3 lata do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
zajęcia szkolnego koła sportowego i realizacja SKS w kl. I i II oraz zajęcia taneczne w kl. III z godzin
dyrektorskich a także zajęcia w ramach programu „WF z AWF” dla klas młodszych. Działania te
podyktowane są poprawą kondycji fizycznej po powrocie dzieci ze zdalnego nauczania.
Realizowany jest także komponent owocowo – warzywny i mleczny, którym objętych jest 55
uczniów z kl. I-V, praca pielęgniarki środowiskowej w szkole.

Edukacja polonistyczna i czytelnicza: kolejny rok szkoła uczestniczyła w akcji „Mała książka
- wielki człowiek” w kl. I finansowanej przez Ministerstwo Kultury. Dużym wsparciem edukacji
czytelniczej był udział szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0, dzięki któremu
szkoła została doposażona w 180 nowych pozycji książkowych, doposażono stanowisko pracy
nauczyciela - bibliotekarza i podjęto szereg działań w celu promocji czytelnictwa np. wizyty
w bibliotekach publicznych wiejskiej i miejskiej, organizowano także konkursy czytelnicze. Szkoła
uzyskała wsparcie w wysokości 6875 zł. Udział oddziału przedszkolnego w ogólnopolskim projekcie
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury 2021/2022”
Edukacja kulturalna: udział w programie e-teatr, wizyta w kinie w Rabce-Zdroju oraz
teatrze lalek „Rabcio”. Dzięki programowi Poznaj Polskę kl. IV-VIII uczestniczyły w 3 dniowej
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wycieczce do Warszawy a uczniowie kl. I-III brali udział w wycieczce do Bochni i Krakowa. Wsparcie
dla szkoły w tym programie wyniosło: 24754 zł z tego 4950,80 zł to udział rodziców.
Edukacja ekologiczna: szkoła kontynuuje zbieranie zużytych baterii i plastikowych zakrętek.
Jest realizowana innowacja pedagogiczna pt. „Inspirujemy do bycia EKO”.
Edukacja patriotyczno – obywatelska: udział całej szkoły w akcji szkoła do hymny, III
marszobieg dla Niepodległej, udział w akcji „Za mundurem wszyscy murem”. Już po raz 14
braliśmy udział w pieszym rajdzie na Wysoką dla uczczenia bohaterów II wojny światowej. Szkoła
brała udział w akcji „BohaterOn”.

W budynku znajduje się 9 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki, biblioteka
szkolna, sala zajęć indywidualnych, pokój socjalny dla obsługi i nauczycieli, pokój nauczycielski.
Szkoła posiada nowoczesne boisko sportowe, plac zabaw dla I etapu edukacyjnego i parking dla
pracowników oraz rodziców. Cały teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany przez system 15
kamer.
Liczba dzieci w placówce
W roku szkolnym 2021/2022 w szkole uczy się 86 uczniów w kl. I-VIII oraz 13 dzieci
w oddziale przedszkolnym. Najliczniejsza klasa to 15 uczniów w klasie I i III, najmniej liczna jest
klasa IV – 5 uczniów.
Liczba nauczycieli
W roku szkolnym 2021/2022 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, 3 kontraktowych. Szkoła posiada
sekretarkę szkolną w wymiarze ½ etatu.

Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół (informacje ogólnostatystyczne)
W roku szkolnym 2020/2021 realizowanym z utrudnieniami wynikającymi z pandemii do
egzaminu dla uczniów klasy VIII przystąpiło 15 uczniów. Wynik egzaminu w szkole to:
− j. polski - 61%, 5 stanin
− matematyka - 46%, 5 stanin
− j. angielski – 72%, 6 stanin
Był to trzeci wynik w gminie.
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W tym roku portal Wasza Edukacja przeprowadził po raz pierwszy ranking szkół
podstawowych w Polsce. Na 9112 szkół objętych rankingiem zajęliśmy 2923 miejsce, co daje II
miejsce w gminie.

Realizowane dodatkowe programy w palcówce
W placówce wiele programów zostało zawieszone ze względu na stan epidemii.
Realizowany jest ogólnopolski projekt – „Tradycyjny sad”. W ramach tego projektu w naszym
ogrodzie szkolnym mamy już mini sad składający się z 5 grusz, śliw, czereśni.
Szkoła co roku organizuje gminny konkurs plastyczny w nawiązaniu do działalności patrona
szkoły św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego, artysty malarza, patrioty oraz wielkiego
społecznika.
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V. Ład przestrzenny
W roku 2021 Rada Gminy Raba Wyżna podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia 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 XXIX/278/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle w Gminie Raba Wyżna,

•

uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXIX/279/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna,

•

uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXIX/280/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Raba Wyżna w gminie Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa
i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna,

•

uchwała Rady Gminy Raba Wyżna Nr XXIX/281/2021 z dnia 30.06.2021 Rady Gminy Raba
Wyżna w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna.

Zmiany miejscowych planów obejmują:
1
2
3
4

Nazwa wsi
Bukowina-Osiedle
Harkabuz
Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa I Podsarnie
Skawa

Ilość obszarów
2 obszary
4 obszary
15 obszarów
12 obszarów

28 października 2021 r. została podpisana umowa z Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną na
wykonanie projektów zmian miejscowych planów objętych ww. uchwałami.

W 2021 r. wykonany został I Etap prac planistycznych objętych umową – wykonano analizę
materiałów wejściowych wraz z inwentaryzacją urbanistyczną oraz analizą wniosków.
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Do Wójta Gminy Raba Wyżna w roku 2021 zostały złożone 93 wnioski o zmianę
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie poszczególnych miejscowości.
Wnioski te obejmują zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tereny
budowlane z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę rekreacji
indywidualnej, mieszkalno-usługowe oraz przemysłowo-produkcyjne.
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VI. Zasoby materialne gminy
Drogi gminne Gmina Raba Wyżna – zestawienie zbiorcze na koniec 2021 r.
− ogółem: 436.5 km (pow. 1036,0 tys. m2) [100%]
− twarde ulepszone: 112,2 km (pow. 338,3 tys. m2) [26%]
− twarde nieulepszone: 28,1 km (pow. 79,5 tys. m2) [6%]
− gruntowe: 296,3 km (pow. 618,2 tys. m2) [68%]

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).

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
W 2021 roku wszystkie lokale mieszkalne stanowiące mienie komunalne były w pełni
wykorzystane. Eksploatacją tych lokali w dalszym ciągu zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. W administrowaniu są 22 lokale o łącznej powierzchni 1258,25 m2, które
znajdują się w budynkach gminnych o innym przeznaczeniu niż mieszkalne z wyjątkiem jednego
lokalu znajdującego się w budynku jednorodzinnym.
W Ośrodkach Zdrowia znajduje się 11 lokali, w budynkach szkół podstawowych 8 lokali,
pozostałe lokale w innych budynkach gminnych. W 2021 roku pojawiały się wnioski o likwidację
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lokali mieszkalnych w szkołach, w tym w szczególności w miejscowościach Sieniawa i Bielanka.
Najmniej problemów z eksploatacją mieszkań występuje w Ośrodkach Zdrowia, co związane jest
z urządzeniem zupełnie niezależnych wejść do tych lokali.
Administrowane przez ZGKiM lokale mieszkalne są o odpowiednio dobrym standardzie,
jeżeli chodzi o wyposażenie. W większości lokali mieszkalnych zamontowano urządzenia
umożliwiające prowadzenie indywidualnych rozliczeń za media i niezależnie od tego wszystkie
lokale obciążane są za zużywane media. Oprócz należności za media wszyscy najemcy lokali
mieszkalnych opłacają czynsz w wysokości 7,00 zł/m2 netto. Opłaty za czynszu wpływają na
dochody Gminy, które w skali roku wynoszą ok. 110 tys. zł.
W 2021 roku nie było potrzeby i nie przeprowadzono większych remontów w lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy.
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Raba Wyżna
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899, 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.
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Wójt Gminy Raba Wyżna gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami
racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej
i realizacją zadań publicznych.
Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu
Informacja o stanie własności i posiadania nieruchomości Gminy Raba Wyżna na dzień 31.12.2021
rok.
Miejscowość

Powierzchnia Powierzchnia
ogólna w ha własności w ha

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

Bielanka

5,4431

0,4910

88215,00

1475582,51

4,9521

Bukowina

7,7560

1,4554

395015,00

756410,44

6,3006

Podsarnie

22,6885

7,6728

1587425,00

3019168,65

15,0157

Harkabuz

16,0007

0,7800

139180,00

2474814,79

15,2207

Raba Wyżna

57,1455

18,6421

4296809,90

38249889,18

38,5034

Rdzawka

0,6995

0,6995

12250,00

Rokiciny

21,2451

6,6223

2010470,50

12372556,53

14,6228

Sieniawa

25,1616

6,7186

887896,00

2355720,59

18,4430

Chabówka

0,0919

0,0919

26186,98

Skawa

58,1178

17,0471

2201232,00

17034308,90

41,0707

Razem

214,3497

60,2207

11644680,38

77738451,59

154,1290
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III. Zestawienie powierzchni nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – stan na dzień
31.12.2021 r.
L.p.

Imię i nazwisko

1

Ludowy Klub Sportowy
,,Orkan” w Rabie Wyżnej

Powierzchnia
użytkowania
wieczystego
1,9857 ha

Wysokość opłaty
rocznej w złotych

Uwagi

Nieodpłatne
użytkowanie
wieczyste

Boisko sportowe
(stadion)

IV. Wykaz dzierżawców Gminy Raba Wyżna – stan na dzień 31.12.2021 r.
L.p.

Podmiot

Wysokość czynszu

Osoba fizyczna

Powierzchnia
dzierżawy
0,0962 ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
18
19

Osoba prawna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna.
Osoba prawna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna
Osoba fizyczna

0,0048 ha
0,6443 ha
0,6995 ha
0,1702 ha
0,3947 ha
0,3000 ha
0,5645 ha
0,0030 ha
2,6578 ha
0,6195 ha
0,0006 ha
4 mkw
Lokal 6 mkw
98,65 mkw
0,0030 ha
0,3601 ha
0,0030 ha
0,0030 ha

265,68 zł brutto kwartalnie
79,22 zł rocznie
86,01 zł rocznie
20,93 zł rocznie
48,53 zł rocznie
36,89 zł rocznie
69,41 zł rocznie
340,29 zł kwartalnie
326,80 zł rocznie
6578,97 rocznie
756,20 rocznie
378,10 rocznie
302,48 zł brutto kwartalnie
1213,40 zł miesięcznie
55,35 zł rocznie
44,28 zł rocznie
340,29 zł kwartalnie
189,05 zł kwartalnie

20

Osoba prawna

0,0146 ha

350 zł brutto miesięcznie

21

Osoba fizyczna

0,0520 ha

6,39 zł rocznie

22

Osoba fizyczna

0,0001 ha

60 zł brutto miesięcznie

23

Osoba prawna

0,0025 ha

756,20 zł rocznie

24

Osoba fizyczna

0,3228 ha

39,69 zł rocznie

25

Osoba prawna

0,0001 ha

75,62 zł rocznie

26

Osoba prawna

0,0001 ha

75,62 zł rocznie

27

Osoba fizyczna

1,2000 ha

147,55 zł rocznie

28

Osoba fizyczna

0,0015 ha

22,50 zł miesięcznie

29

Osoba fizyczna

0,9902 ha

121,75 zł rocznie
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L.p.

Podmiot

Wysokość czynszu

Osoba fizyczna

Powierzchnia
dzierżawy
0,3108 ha

30
31

Osoba prawna

0,5000 ha

6503,35 zł rocznie

32

Osoba fizyczna

0,0004 ha

378,10 zł rocznie

33

Osoba prawna

0,2500 ha

1845 zł miesięcznie

34

Osoba prawna

0,0940 ha

35

Osoba fizyczna

0,0250 ha

Za cały okres dzierżawy wykonanie nakładki
asfaltowej o wartości 24300 zł
756,20 zł rocznie

36

Osoba prawna

0,0050 ha

756,20 zł rocznie

38,22 zł rocznie

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 Wód Polskich,
− Gmina Raba Wyżna wydzierżawiła odpłatnie teren rzeki, o pow. 0,0844ha, na okres
6 lat, pod infrastrukturę transportową od Wód Polskich,
− 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 Wód Polskich,
− Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren potoku Ubocz (na wysokości drogi k/OSP ) o
pow. 0,0020 ha, z przeznaczeniem pod odprowadzenie wód opadowych, od Wód
Polskich,
− Gmina Raba Wyżna wydzierżawiła odpłatnie teren rzeki i potok bez nazwy, o pow.
0,0021 ha, na okres 20 lat, pod kanalizację od Wód Polskich.
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Spytkowice
− Gmina Raba Wyżna zajęła część drogi krajowej Kraków - Chyżne, w Spytkowicach o pow.
0,0005 ha, na okres 1 roku, z przeznaczeniem pod lokalizację witacza przy drodze krajowej,

Raba Wyżna
− Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby (na wysokości Kapałkówki) o pow. 0,0149 ha,
z przeznaczeniem pod rurociąg kanalizacyjny i umocnienia brzegu od Wód Polskich,
− Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby (na wysokości Kapałkówki) o pow. 0,0141 ha,
z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków i dojazd od Wód Polskich,
− Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby (Pagiet) o pow. 0,0046 ha, z przeznaczeniem
pod odprowadzenie wód opadowych od Wód Polskich,
− Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby (na wysokości drogi k/ZHZ) o pow. 0,0025 ha,
z przeznaczeniem pod odprowadzenie wód opadowych, od Wód Polskich,
− Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby o pow. 0,0132 ha, z przeznaczeniem pod
budowę kolektora kanalizacji sanitarnej od Wód Polskich,
− Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby o pow. 0,0041 ha, z przeznaczeniem pod
budowę mostu od Wód Polskich,
− Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby o pow. 0,0007 ha, z przeznaczeniem pod
budowę umocnienia mostu od Wód Polskich.
− Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren rzeki Raby o pow. 0,0421 ha, z przeznaczeniem
przekroczenia mostem drogowym.

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

Podsarnie
− Gmina Raba Wyżna dzierżawi teren potoku Orawka o pow. 0,0022 ha, z przeznaczeniem pod
budowę mostu od Wód Polskich.
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V. Zbycie i nabycie praw własności nieruchomości Gminy Raba Wyżna w okresie od 01.01.2021
roku do 31.12.2021 roku.

Suma

Nabycie (ha) Kwota

Zbycie (ha)

Kwota

Przeznaczenie

0,7973 ha

0,4476 ha

83970,95 zł

Cele publiczne

388693,89 zł

+ służebność

Uwaga:
W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej
zagospodarowania jest podejmowane indywidualnie przez Wójta Gminy Raba Wyżna.
− Rokiciny Podhalańskie – służebność przesyłu (działki pod stadionem) dla Tauron Dystrybucja
S.A. za kwotę 2091 złotych.
− Sieniawa - służebność przesyłu (działka pod budynkiem wielofunkcyjnym) dla Tauron
Dystrybucja S.A. za kwotę 620 złotych
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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.

Realizacja i finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku
W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej udzielił wsparcia 190
rodzinom tj. 388 osobom (którym przyznano decyzją świadczenie).

Świadczenia z pomocy społecznej

Praca socjalna:
Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym

i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca

socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta
pomocy społecznej. Działalność ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz
rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach
oraz zasobach lokalnej społeczności. Praca socjalna polega na rozwiązywaniu różnorodnych
problemów.
W 2021 r. pracą socjalną objętych zostało 124 rodzin (300 osób w rodzinach).
Praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym prowadzona jest przede wszystkim z osobami i rodzinami w celu
rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością
lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla
zaspokojenia potrzeb członków społeczności.
−

pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalno -rentowych,

−

pomocy w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych i ich podwyższaniu,
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−

pomocy w uzyskaniu ulg i umorzeń,

−

pomocy i edukacji w zakresie gospodarowania budżetem domowym,

−

wspólne z klientem monitorowanie i planowanie wydatków,

−

pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości

−

pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego,

−

poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami,

−

pomoc w zakresie dostosowywania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

−

pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy,

−

pomoc w uzyskaniu możliwości udziału w programach i zajęciach aktywizujących dla
bezrobotnych,

−

pomoc w uzyskaniu dostępu do szkoleń przekwalifikowujących lub doskonalących posiadane
kwalifikacje,

−

pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w formach subsydiowanych przez PUP

−

praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej

−

pomoc w docieraniu do pracodawcy

−

wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny,

−

ułatwienie uzyskania prawa do świadczeń zdrowotnych w oparciu o ubezpieczenia zdrowotne,

−

pomoc w realizacji recept,

−

pomoc w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala,

−

pomoc w załatwieniu wizyty lekarza w domu,

−

edukacja w zakresie higieny i profilaktyki zdrowotnej w domu,

−

działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej przez rodzinę
i środowisko lokalne,

−

zapewnienie osobie starszej lub niepełnosprawnej w środowisku usług świadczonych przez
pielęgniarki środowiskowe,

−

pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

−

prowadzenie poradnictwa i edukacja w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci,

−

organizacja poradnictwa specjalistycznego psychologicznego i prawnego,

−

edukacja i poradnictwo w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej dzieci i młodzieży,

−

współpraca ze szkołą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,

−

pomoc w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci,

−

współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny,

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 100

−

pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie,

−

wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, udzielenie informacji o kompetencjach policji,
prokuratury, sądu i pomoc w nawiązaniu kontaktów z tymi instytucjami,

−

pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego
i psychologicznego, edukacja i poradnictwo w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych,

−

doprowadzenie do podjęcia leczenia,

−

monitorowanie procesu leczenia,

−

motywowanie do podjęcia leczenia,

−

monitorowanie procesu utrzymania abstynencji,

−

pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej stale współpracuje z:
− CARITAS - współpraca ta związana jest z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa w ramach podprogramu trwającego od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Z pomocy żywnościowej skorzystały 191 rodziny (543 osoby w rodzinach). Żywność była
wydawana w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rabie Wyżnej.
− Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu – współpraca ta oparta jest na wzajemnej trosce
o klienta, na dowód tego PUP kieruje stażystów do pracy w GOPS, zawiera porozumienia
dotyczące prac interwencyjnych, porozumień w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie
zdrowotne.
− Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Nowym Targu w sprawie kierowania i kompletowania
dokumentacji niezbędnej do umieszczenia w ZOL osób chorych wymagających opieki
i rehabilitacji.
− Środowiskowym Domem Samopomocy „Radość Życia” w Rabce Zdrój, współpraca ta polega na
motywowaniu klientów do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej oraz na wspólnym
rozwiązywaniu problemów uczestników.
− Powiatowym Centrum Pomocy w Nowym Targu w sprawie uzyskania dofinansowania do
likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, dofinansowania do
sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych ze środków PFRON. Kierowanie sprawców
przemocy do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych organizowanych przez PCPR.
Współpraca we wspieraniu rodzin zastępczych z terenu gminy.
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− Kuratorem Zawodowym i Kuratorami Społecznymi w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu,
odnośnie do monitorowania sytuacji i pomocy rodzinom i osobom objętym dozorem kuratora.
− Komisariatem Policji w Rabce Zdrój, współpraca dotyczy prowadzenia procedury „Niebieska
Karta”, pracy w grupach roboczych i Zespole Interdyscyplinarnym.
− Ośrodkami Zdrowia polegająca na monitorowaniu sytuacji osób chorych, starszych, samotnych.
Zgłaszania wizyt domowych przez pracowników socjalnych. Informowanie GOPS przez lekarz
i pielęgniarki środowiskowe o osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialno bytowej.
− Pedagogami szkolnymi w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy min.
w zakresie realizacji obowiązku szkolnego oraz realizacji „Niebieskiej Karty”.
− Dyrektorami Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Raba Wyżna odnośnie do udzielania pomocy
w formie dożywiania, dofinansowywania do wyjazdów uczniów na wycieczki.
− Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Targ, współpraca ta
polega na informowaniu, a zatem umożliwieniu osobom uprawnionym z terenu gminy do
skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, jak również materialnej.
− Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym w Nowym Targu w sprawie uczniów z terenu gminy Raba
Wyżna – asystent rodziny

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W 2021 r. tut. Ośrodek objął pomocą w formie usług opiekuńczych 20 osób. Liczba
świadczeń wyniosła 4110 godzin, natomiast koszt świadczeń wyniósł 155 177,00 zł.
Ogółem wydatki usług opiekuńczych wyniosły: 340.193,97 zł.

Domy Pomocy Społecznej
Z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w 2021 r. przebywało 21 osób
DPS Zaskale
DPS Rabka-Zdrój
DPS Białka Tatrzańska
DPS Raba Wyżna
DPS Łętownia
DPS Mszana
DPS Nowy Sącz

4 osób
3 osoby
1 osoba
10 osób
1 osoba
1 osoba
1 osoba
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W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatki Gminy Raba Wyżna na Domy Pomocy
Społecznej wyniosły 479 116,69 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej wyniosły 21 550,79 zł. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające zasiłki stałe.

Zasiłki stałe
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W 2021 r. pomocą w formie zasiłków stałych objęto 51 osób, w tym 45 samotnie
gospodarujących.
Na wypłatę świadczeń w formie zasiłku stałego wydano łącznie 274.765,12 zł:
− 274.025,13,00 zł - dotacja z budżetu państwa,
− 739,99 zł - środki własne.

Zasiłki okresowe
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego,
o których mowa powyżej.
W 2021 r. zasiłek okresowy przyznano 51 osobom (49 rodzinom), w tym z powodu:
− bezrobocia – 13
− długotrwałej choroby – 13
− niepełnosprawności – 27
− inne powody - 3

Na wypłatę zasiłków okresowych przeznaczono kwotę 62 284,96 zł.
•

54 877.00 zł – dotacja z budżetu państwa,

•

7 407,96 zł – środki własne
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Zasiłki celowe:
W 2021 r. pomocy w formie zasiłków celowych przyznano decyzją 146 osobom (138
rodzinom).
Łączna kwota wydatków na zasiłki celowe wyniosła 142 303,70 zł, w tym:
•

50 282,00 zł - zasiłek celowy

•

30 074,00 zł zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego

•

61 831,00 zł - zasiłek celowy specjalny bezzwrotny

•

Opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 11.310,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe: 215 898,66 zł.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. zostały
wydane środki w wysokości - 187 092,00 zł
Pomoc w formie posiłku otrzymało 109 osób, w tym:
− 26 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
− 63 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
− 20 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej.
Łączny koszt posiłku wyniósł 108 575,70,00 zł
- 82 821,00 zł – dotacja z budżetu państwa
-25 754,70 zł – środki własne
W okresie nauki zdalnej dzieciom, które miały przyznaną pomoc w formie posiłku, zastępczo
wypłacono środki finansowe na zakup żywności.

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu otrzymały 83 rodziny.
Łączna kwota świadczeń wyniosła 78.721,00 zł:
-66 899,00 zł - dotacja z budżetu państwa,
-11 822,00 zł - środki własne.
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Pozostała działalność wydatki na koszty wydawania decyzji przez Wójta Gminy na ubezpieczenie
zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia: 1170,00 złotych.

Dodatki mieszkaniowe
W 2021 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe 2 osobom w łącznej kwocie 3 807,48 zł oraz dodatki
energetyczne dla 1 osoby w kwocie 37,18 zł. Razem wydano kwotę 3 881,12 zł
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych i przepisy wykonawcze tej ustawy w sposób ściśle
określają zasady przyznawania i sposób obliczenia dodatku mieszkaniowego. Nie pozostawiają
organowi administracji orzekającemu możliwości uwzględnienia szczególnych sytuacji
zdrowotnych, społecznych czy majątkowych. Wysokość dodatku, jest wyliczeniem ściśle
matematycznym, a nie świadczeniem uznaniowym. Warunkiem otrzymania jest spełnienie
wymogów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Koszt obsługi dodatków energetycznych wynosi
2% od kwoty wypłaconej, czyli była to kwita 0,72 zł.

W związku z art. 15 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wnioski
o wypłatę dodatku energetycznego, złożone od dnia 4 stycznia 2022 do
31 grudnia 2022 r., pozostaną bez rozpoznania. W tym czasie świadczenie zostało zastąpione
dodatkiem osłonowym.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2021 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023.
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. działaniami Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych, w ramach
procedury Niebieska Karta zostało objętych 29 rodzin.
− Liczba Niebieskich Kart przeniesionych z 2020 r.: 10
− Liczna Niebieskich Kart założonych w 2021 r.: 19
Zakończono procedurę Niebieskie Karty w 13 rodzinach.
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W pracach grup roboczych biorą udział przedstawiciele Komisariatu Policji w Rabce - Zdrój,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, przedstawiciele oświaty (pedagodzy szkolni).
Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie prowadzi dyżury
specjalistów dla mieszkańców gminy. Na konsultacje ze specjalistami umawiają zainteresowanych
pracownicy socjalni.
Poradnictwo specjalistyczne jest prowadzone zdalnie (rozmowy za pomocą komunikatorów
sieciowych oraz telefoniczne), w wyjątkowych sytuacjach osobiście.
Dyżury pełnią następujący specjaliści:
− w trzeci wtorek miesiąca – prawnik
− w drugi wtorek miesiąca – psycholog
− każdy wtorek - terapeuta uzależnień
− pracownicy socjalni – w godz. pracy GOPS
W 2021 r. z pomocy specjalistów skorzystało 84 rodzin.

Karta Dużej Rodziny
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 31 rodzin złożyło wnioski o przyznanie Karty
Dużej Rodziny oraz 32 wnioski tylko dla rodziców. Liczba kart przyznanych tradycyjnych 233 i 236
elektronicznych. Koszty obsługi związane z obsługą Karty Dużej Rodziny w 2021 r. wyniosły
953,96 zł.

Program Wspieraj Seniora
Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym
i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie
w domu. Seniorzy mogli liczyć na pomoc pracowników socjalnych min. w zakresie: dostarczenia
zakupów, załatwienia drobnych spraw urzędowych, dostarczenia ciepłych posiłków.
Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony
przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii.
Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły
podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej, realizację recept.
Senior może również zgłosić potrzebę pomocy obejmującą np. załatwienie drobnych spraw
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urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia
danych wrażliwych).
Program Wspieraj Seniora – wartość: 35 582 zł.
W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej w 2021 r. pomoc otrzymało 21 osób.
Opłata za udzielenie schronienia w Domu Pomocy Społecznej dla pogorzelców z gminy Raba
Wyżna 6.878,27 złotych

Sprawozdanie z działań asystenta rodziny w 2021 r.
W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wspierającymi, motywującymi i pomocowymi
działaniami asystenta rodziny objętych było 19 rodzin. Zgodnie z ustawą o "Wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej" asystent rodziny jest przydzielany na wniosek pracownika socjalnego
lub przez Sąd. Na wniosek pracownika socjalnego wsparciem asystenta rodziny było objętych 13
rodzin, natomiast zobowiązanych przez Sąd do współpracy z asystentem było 6 rodzin.
Łączna ilość osób w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny wynosi 71 osoby
w tym 46 dzieci. Obecnie w GOPS w Rabie Wyżnej jest zatrudniony jeden Asystent rodziny.

Piecza zastępcza
W pieczy zastępczej przebywało 9 dzieci w 5 rodzinach zastępczych tj:
− 4 rodziny zastępcze niezawodowe (6 dzieci)
− 1 rodzina zastępcza spokrewniona (3 dzieci)

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej poniósł wydatki
w wysokości 45 468,69 zł na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej:
− 3 rodziny- 7 dzieci- Gmina poniosła wydatki w wysokości 50%,
− 1 rodzina- 1 dziecko – Gmina poniosła wydatki w wysokości 30% od 31.01.2021 r.
− 1 rodzina- 1 dziecko - Gmina poniosła wydatki w wysokości 10% (od 24.03.2021 r. do czerwca
2021 r.)
Zgodnie z ustawą o "Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", gmina właściwa ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 107

− 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
− 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej;
− 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim i następnych latach pobytu dziecka
w pieczy zastępczej.

Podejmowane działania z realizacji ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
W 2021 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej został złożony
jeden wniosek o jednorazowe świadczenie w ramach ustawy "Za życiem" w wysokości 4000 zł.
W czerwcu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował i finansował dla
dzieci wycieczkę trzydniową do Wrocławia, w której brały udział dzieci objęte wsparciem
Asystenta rodziny. Organizowane były również inne wycieczki w ramach projektu: "Profilaktyka
przez aktywność".
Potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny:
− dalsze zatrudnienie asystenta rodziny oraz umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
− tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w razie potrzeby tworzenie placówek
wsparcia dziennego,
− ustanowienie rodzin wspierających.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowa odbyła 10 posiedzeń;
− przeprowadziła 4 kontrole w punktach sprzedaży alkoholu.
− wydano 8 postanowień o zgodności punktów sprzedaży.

Na przymusowe leczenie skierowano 5 osób - wezwano 40 osób
Udzielono 53 porady telefoniczne. Rozpatrzono 5 wniosków dotyczących pomocy materialnej.

Realizacja działań mających na celu rozwój pomocy społecznej
Projekt wsparcie finansowe JST w realizacji zadań własnych.
− Kwota przyznanej dotacji zgodnie z zawartą umową 43 200.00 zł.
− Wydatkowana kwota wkładu własnego 11340.00 zł.
− Łączna wydatkowana kwota na realizację zadania za okres sprawozdawczy 54 540.00 zł
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W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. zrealizowano łącznie 286 godzin treningu
umiejętności społecznych, którym objęto 11 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin objętych
wsparciem asystenta rodzin.

Za okres od stycznia do grudnia 2021 r.: Łącznie zrealizowano 247 godzin 45 minut
specjalistycznego poradnictwa, w tym:
− zrealizowano łącznie 6 godzin 45 minut konsultacji psychiatrycznych,
− zrealizowano łącznie 88 godzin konsultacji psychologicznych,
− zrealizowano łącznie 52 godzin konsultacji psychoterapeutycznych,
− zrealizowano łącznie 57 godzin konsultacji z terapeutą uzależnień,
− zrealizowano łącznie 44 godzin konsultacji prawnych.

W okresie od stycznia do grudnia wsparcie skierowane było do 50 mieszkańców Gminy
Raba Wyżna. Te same osoby, korzystały z różnych form wsparcia i w różnych okresach. Jedna
osoba liczona była tylko raz.
Realizacja konsultacji prawnych przez zatrudnionego na umowę-zlecenie radcę prawnego.

Osiągnięte rezultaty:
- Doskonalenie umiejętności społecznych (kompetencji miękkich) u dzieci i młodzieży
pochodzących z rodzin objętych wsparciem naszego ośrodka w tym asystenta rodziny.
- Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego,
psychoterapeutycznego i terapeutycznego.
- Podniesienie jakości działalności ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do
konsultacji prawnych, dla Kierownika oraz pracowników ośrodka.

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 109

VIII. Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna

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:
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,
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− Poradnia Ginekologiczno- Położnicza,
− Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy Poradni Ginekologiczno- Położniczej,
− Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
− Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

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,

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.

Filia w Podsarniu: (działalność ograniczona wyłącznie do wizyt domowych) :
− Poradnia lekarza POZ o specjalności: poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
− Gabinet zabiegowy.
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Zadania SPGZOZ
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:
− Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
− Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
− 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.

Personel
Ośrodek Zdrowia w Rabie Wyżnej
Personel medyczny
Razem

Ilość osób
17 osób

Ośrodek Zdrowia w Skawie
Personel medyczny
Razem

Ilość osób
8 osób
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Ośrodek Zdrowia w Sieniawie
Personel medyczny
Razem

Ilość osób
3 osoby

Administracja SPGZOZ
Dyrektor
Księgowość
Kadry
Informatyk
BHP
Razem

1 osoba
2 osób
1 osoba
1 osoba
1 osoba
6 osób

Deklaracje
Ilość złożonych deklaracji utrzymuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego:
−

Świadczenia lekarza POZ - 11149 osób w tym: 6884 Raba W., 2889 Skawa ,1396 Sieniawa

−

Świadczenia pielęgniarki POZ - 4595 osób w tym 3053 Skawa, 1542 Sieniawa

−

Świadczenia pielęgniarki szkolnej - 512 osób w tym 390 Skawa, 122 Sieniawa

Podwykonawcy
W realizacji świadczeń gwarantowanych przez lekarza POZ oraz AOS SPGZOZ w Gminie
Raba Wyżna współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi w celu zapewnienia pacjentom
dostępności do diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i nie obrazowej.

Wykaz podwykonawców Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w gminie Raba Wyżna.
Lp.
1
2

3

4
5

Podwykonawca
Szpital Miejski w Rabce- Zdroju Sp.
Z o.o.
Podhalański Szpital Specjalistyczny
w Nowym Targu im. Jana Pawła II
Niepubliczny Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej MEDICUSLABOR s.c.
Nowy Targ
Specjalistyczna Praktyka LekarskaJacek Moliński, Rabka Zdrój
Chiramed Sp. Z o.o. w Rabce Zdrój

Zakres usług
Diagnostyka obrazowa, lab,
świadczenia specjalistyczne
RTG, diagnostyka lab.,
mammografia, elektrokoagulacja
ginekologiczna
Badania laboratoryjne i diagnostyka
mikrobiologiczna

Termin
01.01.2016 –
BEZTERMINOWO
04.01.2016 –
31.12.2022

Diagnostyka w zakresie USG

01.01.2016 –
BEZTERMINOWO

Diagnostyka w zakresie USG

01.01.2016 –
BEZTERMINOWO
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Lp.
6

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

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

Zakres usług
Badania bronchoskopii,
mikrobiologiczne - w tym
diagnostyka prątka gruźlicy,
laboratoryjne
Cytologia ginekologiczna, Biocenoza
pochwy,
Badanie histopatologiczne
Badania laboratoryjne
Badania mikrobiologiczne
Cytologia ginekologiczna, Badanie
histopatologiczne
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

Odpady medyczne

Termin
05.01.2016 –
BEZTERMINOWO

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

Statystyka
Ilość porad udzielana przez lekarzy POZ w poszczególnych ośrodkach zdrowia
Porady POZ 2021 r.
Ilość porad POZ
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

Raba Wyżna
Gab.
Dom
1837
135
1891
45
2074
26
1333
22
1914
66
1820
71
1905
60
1903
37
2178
67
2153
58
2309
67
2046
52
23360
706

Skawa
Gab.
931
964
1338
938
882
843
851
862
851
816
801
867
10944

Dom
7
5
7
3
11
13
6
7
11
8
9
14
101

Sieniawa
Gab.
Dom
456
0
438
6
560
5
531
4
443
0
484
3
453
2
321
3
441
3
494
3
499
5
386
2
5506
36

Łącznie w roku 2021 we wszystkich ośrodkach zdrowia wykonano 40653 porady lekarskie.
W 2021 roku podjęto szereg działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia;
− 1. Badanie słuchu - ok. 52 osób
− Mammografia 3x w roku łącznie – ok. 68 kobiet
− Badanie cytologiczne – 176 kobiet
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− Badanie przesiewowe dzieci i młodzieży; wiek 2lata – 52 dzieci, 4 lata - 46 dzieci , 6lat - 178
dzieci, 10 lat – 75 dzieci, 13 lat – 98 dzieci, 16 lat- 80 dzieci, 18-19 lat – 45 dzieci
W roku 2021 działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia zostały znacznie
ograniczone lub zawieszone z powodu pandemii wirusa SARS CoV-2
Najczęściej występujące jednostki chorobowe wśród pacjentów:
− nadciśnienie tętnicze - 733 przypadków
− cukrzyca - 275 przypadki
− niedokrwienna choroba serca – 189 przypadków
− schorzenia tarczycy - 138 przypadki
− otyłość – 61 przypadki
− choroby reumatyczne – 49 przypadki
− choroby naczyń mózgowych – 12 przypadków
− nowotwory – 89 przypadków
− gruźlica - 16 przypadki
− choroby układu krążenia - 1011 przypadki
− Choroby układu nerwowego – 48
Ośrodki Zdrowia posiadają następującą dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Ośrodek Zdrowia w Rabie Wyżnej: częściowo (winda zewnętrzna na I piętro – gabinety
POZ, zabiegowy, rejestracja), brak windy na II piętro (gabinety specjalistyczne i gabinet
pediatryczny)
Ośrodek Zdrowia w Skawie: pełna dostępność (położenie gabinetów na parterze)
Ośrodek Zdrowia w Sieniawie: pełna dostępność (winda zewnętrzna na I piętro – gabinety
POZ, zabiegowy, rejestracja), mimo to bardzo niedogodne położenie Ośrodka
Filia w Podsarniu: brak dostępności
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.
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Programy Profilaktyczne:
1. Program profilaktyki raka piersi
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około
23% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje częściej po menopauzie.
Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia.

2. Program profilaktyki raka szyjki macicy
Program jest przeznaczony dla Kobiet w wieku 25-59 lat (zgodnie z rocznikiem), które
w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badanie można wykonać
w Poradni Ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Rabie Wyżnej który ma podpisaną umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.
Kobiety, które nie są objęte programem, mogą wykonać bezpłatne badanie cytologiczne
w ramach porady u lekarza ginekologa, który ma podpisaną umowę z NFZ.

3. Program badań prenatalnych
W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że
rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku życia
wzrasta statystycznie istotnie, ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanej aberracją
chromosomalną.
W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje
o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami
badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza
prowadzącego ciążę.

4. Program profilaktyki chorób układu krążenia
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność
w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Współczesny styl życia sprzyja niestety
rozwojowi chorób układu krążenia.
Brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju chorób układu
krążenia, a w efekcie do niewydolności serca.
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

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 116

oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które
w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także
u innych świadczeniodawców).
Badania można wykonać w Ośrodkach Zdrowia u swojego lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej bez skierowania, który zbada min. poziom cholesterolu i glukozy we krwi oraz oceni
ryzyko zachorowań na te choroby.

5. Program profilaktyki gruźlicy
Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem
zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę. Choroba przenosi się podczas kaszlu, kichania,
odkrztuszania (odpluwania) głośnego śmiechu, mówienia (prątki wydalane są wraz z kropelkami
śluzu).
Zakażenie drogą powietrzną jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory
prątkujący może zakazić w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób.
Gruźlica jest chorobą społeczną związaną z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie),
pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego, jest osłabienie sił obronnych
organizmu.

6. Program profilaktyki chorób odtytoniowych
W Polsce palenie tytoniu jest szeroko rozpowszechnione, znacząco wpływając na jakość
i długość życia. Codziennie pali ok. 9 milionów dorosłych Polaków, w tym ok. 40% mężczyzn i 20%
kobiet.

7. Profilaktyka chorób naczyń mózgowych (współpraca)
Klinika Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie realizuje projekt w latach 20172020 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
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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 %

Sytuacja finansowa
Wynik finansowy z działalności za lata 2016 - 2021
Lp.

Rok

1
2
3
4
5
6

2016
2017
2018
2019
2020
2021

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
Strata – 79 979,27 zł

Przychody na prowadzenie działalności statutowej planowane są na podstawie umów zawartych
z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Planowane przychody na rok 2022
Lp.
1
2
3
4
5

Przychody
POZ
AOS (pulmonologia, ginekologia)
Wpłaty na cele statutowe
Odsetki bankowe
Razem

Kwota [zł]
3 803 000,00
300 000,00
5 000,00
1 000,00
4 109 000,00

NFZ
NFZ
własne
własne

Planowane koszty na rok 2022 na podstawie wykonania za rok poprzedni
Lp.
1
2
3

Koszty
Wynagrodzenie pracowników
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Ryczałty na dojazdy do chorych wlasnym samochodem
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Lp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Koszty
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]
950 000,00
100 000,00
50 000,00
310 000,00
1 200,00
70 000,00
20 300,00
17 000,00
60 000,00
4 109 000,00

Remonty i wyposażenie wykonane w 2021 r.
Lp.
1
2
4

Remonty i wyposażenie
Remont pomieszczenia Archiwum
Zakładowego
Zakup sprzętu komputerowego
i informatycznego
Remont, przygotowanie i wyposażenie
nowego gabinetu lekarza POZ
Razem

Miejscowość
Raba Wyżna

Koszt (zł)
15 500, -

Raba Wyżna, Sieniawa, Skawa

20 000, -

Raba Wyżna

57 000,92 500,-

Plany remontowe
Planowane remonty na rok 2022
L

Remonty i wyposażenie

Miejscowość

p.

Ko
szt (zł)

1

Wyposażenie: meble sprzęt

Sieniawa

medyczny i biurowy, nowego

10
0 000,-

Ośrodka Zdrowia w Sieniawie
2

Malowanie gabinetów

Skawa
10 000,-

Razem

11
0 000,-

Działania związane z pandemią
1. W roku 2021 ze względu na utrzymujące się w dalszym ciągu zagrożenie
epidemiologiczne związane z pandemią wirusa SARS CoV-2 (III i IV fala) , mając na uwadze
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego Dyrekcja Samodzielnego Publicznego
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Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna podjęła decyzję o utrzymaniu reżimu
sanitarnego a jednocześnie o nieograniczaniu bezpośrednich wizyt pacjentów.
2. W tym okresie Ośrodki Zdrowia dysponowały odpowiednią ilością materiałów ochrony
osobistej, środków czystości i dezynfekcyjnych. Otrzymaliśmy również pomoc od instytucji
rządowych, Wójta Gminy Raba Wyżna.
3. W roku 2021 utrzymano zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w rejestracji oraz utrzymano
dodatkowe środki komunikacji (telefony komórkowe, centrala telefoniczna).
4.W SP GZOZ w Gminie Raba Wyżna działają od stycznia dwa punkty szczepień przeciwko
COVID-19 w Ośrodku Zdrowia w Rabie Wyżnej i w Ośrodku Zdrowia w Skawie. Dzięki dobrej
organizacji punków szczepień oraz aktywnej kampanii promocyjnej prowadzonej przez placówkę
medyczną w pełni zaszczepionych zostało już 36,4 % mieszkańców gminy.
5.W SP GZOZ w Gminie Raba Wyżna przygotowano w tym celu szereg rozwiązań
organizacyjnych np. organizacja izolatorium dla pacjenta z podejrzeniem COVID-19,
przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców, aby w przypadku podejrzenia
COVID-19 korzystali przede wszystkim z teleporady.

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.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raba Wyżna za
2021 rok została opublikowana w BIP Urzędu Gminy pod adresem bip.rabawyzna.pl w zakładce Wykaz danych o środowisku i jego ochronie.
Obejmuje takie tematy jak :
− Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
− pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
− Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
− Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych.
− Liczba mieszkańców na terenie gminy.
− Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,
w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust 6-12.
− Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Ilość i rodzaj odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy oraz ilość zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy Raba Wyżna.
− Informacja o osiągniętych przez Gminę Raba Wyżna poziomach recyklingu.
− Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego
− przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego
− przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
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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.

Kontrole w zakresie usuwania nieczystości ciekłych z terenu gminy w roku 2021 r.
Kontrole prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Raba Wyżna oraz normami zużycia wody zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody. Czynności kontrolne podejmowane były każdorazowo w przypadku zgłoszenia naruszenia
przez mieszkańców przepisów w zakresie usuwania nieczystości ciekłych. W 2021 r. skontrolowano
6 posesji.

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.
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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 sierpnia 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 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,
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•

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).

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 112,67 Mg odpadów zawierających azbest z 36 nieruchomości leżących na terenie
gminy Raba Wyżna. Całkowity koszt działania w 2021 roku wyniósł 38 147,81 zł. Dofinansowanie
wynosiło 30 023,75 zł; Gmina Raba Wyżna poniosła koszt w kwocie
8 124,06 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
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następne lata. Kolejnym problemem przy realizacji w/w projektu jest położenie geograficzne
Gminy Raba Wyżna i klimat panujący na jej terenach. Ze względu na trudne warunki
atmosferyczne występujące w okresie od października do kwietnia, wszelkie prace związane
z wymianą pokryć dachowych (które stanowią główne źródło pochodzenia odpadów zawierających
azbest) można wykonać tylko w pozostałych „ciepłych” miesiącach roku. Również ukształtowanie
terenu ma negatywny wpływ na możliwość wywozu odpadów zawierających azbest. Do sporej
ilości nieruchomości na terenie gminy Raba Wyżna dojazd możliwy jest po drodze gruntowej,
nieutwardzonej. W przypadku niesprzyjającej pogody i długotrwałych okresów opadów
atmosferycznych dojazd ciężkim sprzętem jest w takim przypadku niemożliwy.
Z uwagi na powyższe, Wójt Gminy Raba Wyżna zwrócił się w dniu 12 kwietnia 2021 r.
z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPMP.05.02.02.-12-1106/17 na dzień
31.12.2022 r. (przy czym prace związane z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających
azbest tutejszy Organ planuje zrealizować do dnia 15 października 2022 roku). W dniu 7 maja 2021
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 początkiem 2022 roku przeprowadzony zostanie przetarg
nieograniczony celem wyboru nowego Wykonawcy.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Na terenie Gminy Raba Wyżna w 2021 r., ww. program został przyjęty Uchwałą nr XXV/225/2021
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2021 r.

Program w swoim zakresem obejmował następujące zadania:
−

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;

−

opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

−

odławianie bezdomnych zwierząt;

−

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

−

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

−

usypianie ślepych miotów;

−

wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

−

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
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Dane z realizacji programu w 2021 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 psów;

−

w ciągu roku zostało doprowadzonych do schroniska 19 psów

−

ilość psów przebywających w schronisku z terenu gminy Raba Wyżna na koniec 2021 roku
wynosiła 14 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: 36 150,45 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 2021 roku wg umowy i zawartego
w niej cennika wyniosły:
− dzienny pobyt 1 psa w schronisku: 5,60 zł netto + obowiązująca stawka podatku
VAT;
− koszt zabrania psa i transportu do schroniska: 80,00 zł netto + obowiązująca stawka
podatku VAT;
− koszt zamrożenia, przechowywania w chłodni i utylizacji martwego zwierzęcia (1
szt.): 55 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT;

Ponadto psy przebywające w schronisku w 2021 roku poddane zostały zabiegom weterynaryjnym,
których łączny koszt wynosił 5 780 zł brutto. Kwota ta obejmowała: leczenie psów, szczepienie
psów p/wściekliźnie, kastrację, sterylizację oraz przekazanie zwłok do utylizacji.
Koszt za całodobową opiekę weterynaryjną wyniósł 13 250,00 zł brutto.
Koszt całego programu za 2021 r. wyniósł 55 180,45 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.
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Zarejestrowane osoby mogą uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji oraz leczenia zwierząt,
odbywa się to w ramach umowy z lekarzem weterynarii.
W 2021 r., tut. Gmina miała zapewnioną możliwość umieszczenia (w razie potrzeby)
zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Raba Wyżna, w jednym z gospodarstw rolnych.
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 2021 r., adoptowano 15 psów. Ponadto do adopcji
bezpośrednio za pomocą tut. Organu przekazano 1 psa, któremu należało zapewnić opiekę
weterynaryjną. Zwierzęta przebywające w Schronisku posiadają czipy.
W 2021 roku została przeprowadzona akcja promująca adopcje psów. Przekazano do
Dyrektorów Szkół oraz Przedszkoli znajdujących się na terenie tut. Gminy plakaty zachęcające do
adopcji psów oraz poinformowano o możliwości przeprowadzenia prelekcji przez właścicielkę
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w placówkach oświatowych. W dwóch placówkach odbyły się
spotkania mające na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie opieki nad
zwierzętami (wzbudzanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności) oraz przedstawienia problemu
bezdomności zwierząt.
Ponadto, 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.

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. W 2021 roku zostało
sporządzone 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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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.
W 2021 roku po konsultacjach z wojewódzkim konserwatorem zabytków dokonano
wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego, poł. w Rokicinach
Podhalańskich oznaczonego nr porządkowym 6. Z uwagi na ten fakt w dniu 19.04.2021 r., zostało
przyjęte Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Raba Wyżna w sprawie: dokonania zmiany
w gminnej ewidencji zabytków gminy Raba Wyżna.
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”.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyżna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024
Przyjęcie: UCHWAŁA NR XXXVII/312/2017 RADY GMINY RABA WYŻNA z dnia 28 listopada 2017 r.
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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.
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.

Ocena stanu
środowiska

Zrealizowane działania:

Planowane działania:

Modernizacja dróg i placów w
poszczególnych sołectwach – zadanie
ciągłe, realizowane corocznie w
zależności od możliwości finansowych
Gminy
Złożono wniosek na wymianę 100 szt.
starych kotłów na paliwo stałe na
nowe na gaz/ 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 gaz/biomasę,

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
elektromagnetyczne pól 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

Ochrona klimatu i
jakości powietrza

Na bieżąco wykonywane są prace
zabezpieczająco-naprawcze i
utrzymaniowe: czyszczenie korytek
ściekowych, udrożnienie kanalizacji
deszczowej, naprawy odwodnienia –
umocnienie rowów elementami
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Ocena stanu
środowiska

Zrealizowane działania:

Planowane działania:

betonowymi, uzupełnienia
działaniom w obszarze gospodarki
kruszywem ubytków nawierzchni dróg wodno-ściekowej.
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.
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- Dotacja na budowę przydomowych
ściekowa
oczyszczalni ścieków
Realizacja zadania: Kompleksowa
budowa sieci kanalizacji w
miejscowości Raba i Rokiciny
Podhalańskie;
Realizacja zadania: Budowa kanalizacji
sanitarnej w Skawie wraz z
modernizacją oczyszczalni;

Kontynuacja zadań związanych z
budową kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Raba Wyżna,
Rokiciny Podhalańskie i Skawa
Kontynuacja zadania: Dotacja na
budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków.

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

1) Gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym m. in.: odbiór i
zagospodarowanie odpadów
komunalnych oraz funkcjonowanie
PSZOK. Osiągnięcie i utrzymanie
poziomu recyklingu.

Gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym m. in.: odbiór i
zagospodarowanie odpadów
komunalnych - jest to działanie ciągłe,
Odbiór i bezpieczne składowanie
odpadów zawierających azbest w
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Ocena stanu
środowiska

Zagrożenia
poważnymi
awariami

Zrealizowane działania:

Planowane działania:

ramach realizowanego projektu pn.:
„Unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy
Raba Wyżna”

2) Odbiór i bezpieczne składowanie
odpadów zawierających azbest - W
ramach realizowanego projektu pn.:
„Unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy
Raba Wyżna”

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.

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

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 131

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego powyższe zadanie przesunięto do
realizacji na 2021 rok, aby dokument uwzględniał najbardziej aktualne przepisy. W 2021 r.
w drodze zapytania ofertowego wybrano Małopolską Fundację Energii i Środowiska z siedzibą przy
ul. Krupniczej 8/3a w Krakowie do przygotowania aktualizacji dokumentu. W związku ze
zmieniającymi się wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie dotyczącymi przygotowania PGN uchwalenie zaktualizowanego dokumentu
zaplanowano na 2022 r.
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 2020 r.
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.

Aglomeracja Raba Wyżna - Rokiciny Podhalańskie
Przyjęcie: Uchwała Nr XXIX/275/2021 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310
z późn. zm.) zwanego dalej „Prawem wodnym”, wójt gminy co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów
i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem
kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej
liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany
obszarów i granic aglomeracji lub konieczności jej likwidacji. Wypełniając powyższe zobowiązania
Gmina Raba Wyżna zleciła na podst. umowy nr OA.2151.1.11.2021 Agencji Wspierania Ochrony
Środowiska z siedziba w Poznaniu, opracowanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Raba
Wyżna – Rokiciny Podhalańskie.
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Po przeprowadzeniu przeglądu aglomeracji Raba Wyżna – Rokiciny Podhalańskie
wyciągnięto następujące wnioski:
−

Różnica pomiędzy RLM aglomeracji zweryfikowanym w trakcie przeglądu (3002), a RLM aktu
prawa miejscowego (3237) wynosi więcej niż 5%. Ze względu na to, iż jednym z warunków
ujęcia aglomeracji w VI AKPOŚK jest zgodność aktu prawa miejscowego z RLM rzeczywistym
konieczne jest ponowne wyznaczenie aglomeracji,

−

Aglomeracja nie spełnia III warunku dyrektywy. Aby aglomeracja spełniła III warunek
dyrektywy, należy podłączyć do sieci kanalizacyjnej lub wyłączyć z granic aglomeracji ok. 56
osób obsługiwanych taborem asenizacyjnym,
W związku z powyższym Wójt Gminy Raba Wyżna zlecił w ramach umowy nr

OA.2151.1.28.2020 z dnia 31 marca 2020 r., Agencji Wspierania Ochrony Środowiska z siedzibą
w Poznaniu, opracowanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Raba Wyżna – Rokiciny
Podhalańskie.
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. Projekt uchwały Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Raba Wyżna – Rokiciny Podhalańskie został uzgodniony przez Dyrektora Zarządu
Zlewni w Krakowie (pismo znak: KR.ZZŚ.2.4032.5.2021.WM) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie (pismo znak: ZS.400.2.4.2021.Mkub z 10 czerwca 2021 roku).
Aglomeracja Raba Wyżna – Rokiciny Podhalańskie została zaktualizowana w zakresie
równoważnej liczby mieszkańców oraz w zakresie przebiegu granic i obszaru. Z obszaru
aglomeracji zostały wyłączone pojedyncze oczyszczalnie ścieków oraz część zbiorników
bezodpływowych w celu osiągnięcia 98% skanalizowania. Wyłączane nieruchomości położone są
w miejscowości Raba Wyżna oraz Rokiciny Podhalańskie. Budynki mieszkalne znajdujące się na
ww. działkach będą, tak jak do tej pory, odprowadzać ścieki do przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz do zbiorników bezodpływowych, skąd będą odbierane taborem asenizacyjnym.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gmin Raba Wyżna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w maju 2021 r. wystąpił z wnioskiem
o ustalenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Raba Wyżna. Zatwierdzaniem taryf zajmuje się Państwowe
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Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
i ze względu na przedłużające się procedury w 2021 roku obowiązywały dotychczasowe taryfy.

W 2021 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: 553+32=585
− 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 2021 roku wykonano modernizację zapory przeciwrumowiskowej powyżej dużego i małego
ujęcia wody Kosiczne wraz z budową stałej drogi dojazdowej do zapory, natomiast na ujęciu
wody Stachorówka wymieniono złoża filtracyjne w filtrach pospiesznych, które eliminują żelazo
i mangan zawartych w wodzie głębinowej. Łączny koszt tych zadań to kwota 44000 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: 76 (+5 wydanych warunków na wykonanie przyłączy)
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− 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/Granice
− budowa drogi ekspresowej S-7 i problemy z tym związane,
− 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 2021 r. na majątek Gminy zostały przekazane odcinki sieci wodociągowej wykonane przez
GDDKiA Kraków wraz z 28 kompletnymi przyłączami do budynków mieszkańców Skawy przy
S-7,
− ZGKiM wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla tych odbiorców wody przy S-7 i obecnie
rozliczenia prowadzone są na bieżąco.

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. 2400m³/rok.
− oczyszczalnia działa od 1999 roku, w najbliższym czasie będzie wymagała modernizacji. Istnieje
możliwość rozbudowy oczyszczalni i podłączenia znacznej ilości budynków (Granice + Bania).
Zlecony został projekt nowej oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej dla ok. 140 budynków w Skawie, tj.
rejon Granice, Bania i rejon szkoły co jest działaniem pożądanym ponieważ nowe pozwolenie
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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 31.12.2021)
− 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 31.12.2021)
− liczba przyjętych wniosków: 72
− liczba wydanych warunków: 72
− liczba odbiorów: 59
− liczba podpisanych umów: 59
− liczba wykonanych przyłączy: 59

Kanalizacja Skawa: (stan na dzień 31.12.2021)
− liczba przyłączy obsługiwanych przez istniejącą oczyszczalnię: 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 612 w obydwu miejscowościach.
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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 XXII/195/2020 z dnia 26 listopada 2020 r (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego
poz.7564) 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 2021 rok.
W ramach przyjętego Programu Wójt Gminy Raba Wyżna ogłosił otwarty konkurs ofert
Zarządzeniem nr 19 /2021 z dnia 12 lutego 2021 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych
w 2021 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
sportowo- rekreacyjnych dla społeczności lokalnej oraz prowadzenie sekcji szkoleń w zakresie
czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych.
Na realizację zadań z grupy I przeznaczono środki finansowe w formie dotacji w wysokości
70 000 zł z czego:
− 4 000 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.
Szczegółowa informacja z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami została opublikowana w BIP Urzędu Gminy pod adresem
bip.rabawyzna.pl w zakładce - Organizacje Pożytku Publicznego -> Sprawozdania.
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XI. Uchwały Rady Gminy
L.p.

Numer uchwały

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

1.

XXIV/221/2021

2021.01.28

Zamiana nieruchomości Gminy Raba Wyżna

2.

XXIV/222/2021

2021.01.28

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

3.

XXIV/223/2021

2021.01.28

Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sieniawie
z połączenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana
w Sieniawie i Przedszkola Gminnego w Sieniawie

4.

XXIV/224/2021

2021.01.28

Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy Raba Wyżna z
dnia 10.11.2020 r.

5.

XXV/225/2021

2021.02.25

Uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Raba Wyżna w 2021 roku”

6.

XXV/226/2021

2021.02.25

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

7.

XXV/227/2021

2021.02.25

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

8.

XXV/228/2021

2021.02.25

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

9.

XXV/229/2021

2021.02.25

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

10.

XXV/230/2021

2021.02.25

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

11.

XXV/231/2021

2021.02.25

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

12.

XXV/232/2021

2021.02.25

Udzielenie pomocy finansowej samorządowi
Województwa Małopolskiego

13.

XXV/233/2021

2021.02.25

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba
Wyżna na lata 2021 – 2030

14.

XXV/234/2021

2021.02.25

Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/377/2009
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009 roku 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
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L.p.

Numer uchwały

Data
podjęcia

15.

XXV/235/2021

2021.02.25

Wystosowanie Apelu do Prezesa Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wojewody Małopolskiego o
wsparcie finansowe priorytetowego zadania pn. „Budowa
budynku wielofunkcyjnego w Sieniawie dla zapewnienia
dzieciom miejsc w przedszkolu oraz zapewnienia rozwoju
kulturalno-oświatowego mieszkańcom Sieniawy” w
Gminie Raba Wyżna w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych (RFIL)

16.

XXV/236/2021

2021.02.25

Rozpatrzenie skargi z dnia 08.12.2020 r. na bezczynność
Wójta Gminy Raba Wyżna

17.

XXV/237/2021

2021.02.25

Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy Raba Wyżna z
dnia 02.12.2020 r.

18.

XXV/238/2021

2021.02.25

Rozpatrzenie petycji Pani I.G. z dnia 11.12.2020 r.

19.

XXV/239/2021

2021.02.25

Rozpatrzenie petycji Pana R.G. z dnia 16.12.2020 r.

20.

XXV/240/2021

2021.02.25

Rozpatrzenie petycji Pana P.M. z dnia 17.12.2020 r.

21.

XXVI/241/2021

2021.03.25

Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za rok 2020

22.

XXVI/242/2021

2021.03.25

Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2021-2023

23.

XXVI/243/2021

2021.03.25

Zmiany uchwały nr XLIX/397/2018 Rady Gminy Raba
Wyżna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

24.

XXVI/244/2021

2021.03.25

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

25.

XXVI/245/2021

2021.03.25

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

26.

XXVI/246/2021

2021.03.25

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

27.

XXVI/247/2021

2021.03.25

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

28.

XXVI/248/2021

2021.03.25

Zmiany w budżecie na 2021 rok

29.

XXVI/249/2021

2021.03.25

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba
Wyżna na lata 2021 – 2030

Uchwała w sprawie
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L.p.

Numer uchwały

Data
podjęcia

30.

XXVII/250/2021

2021.04.29

31.

XXVII/251/2021

2021.04.29

32.

XXVII/252/2021

2021.04.29

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

33.

XXVII/253/2021

2021.04.29

Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na współuczestnictwo w zakupie
pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w
Nowym Targu

34.

XXVII/254/2021

2021.04.29

Zmiany w budżecie na 2020 rok

35.

XXVII/255/2021

2021.04.29

36.

XXVII/256/2021

2021.04.29

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba
Wyżna na lata 2021 – 2030
Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy Raba Wyzna z
dnia 08.02.2021 r

37.

XXVII/257/2021

2021.04.29

Rozpatrzenie petycji Pani T.G. z dnia 18.02.2021 r.

38.

XXVII/258/2021

2021.04.29

Przekazanie wniosku z dnia 19.03.2021 r. według
właściwości

39.

XXVII/259/2021

2021.04.29

Rozpatrzenie skargi z dnia 19.03.2021 r. na działalność
Wójta Gminy Raba Wyżna

40.

XXVIII/260/2021

2021.05.27

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gminie Raba Wyżna za 2020 rok

41.

XXVIII/261/2021

2021.05.27

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Gminie Raba Wyżna za 2020 rok

42.

XXVIII/262/2021

2021.05.27

Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Małopolskiego

43.

XXVIII/263/2021

2021.05.27

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

44.

XXVIII/264/2021

2021.05.27

Zmiana w budżecie na 2020 rok

45.

XXVIII/265/2021

2021.05.27

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba
Wyżna na lata 2021 – 2030

Uchwała w sprawie
Zmiana Uchwały nr XLV/351/2014 Rady Gminy Raba
Wyżna z dnia 26 czerwca 2014 r. ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna oraz określenia
granic ich obwodów mających siedzibę na obszarze Gminy
Raba Wyżna, a także ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
Ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych mających
siedzibę na obszarze Gminy Raba Wyżna
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L.p.

Numer uchwały

Data
podjęcia

46.

XXVIII/266/2021

2021.05.27

47.

XXVIII/267/2021

2021.05.27

48.

XXVIII/268/2021

2021.05.27

Przekazanie wniosku z dnia 07.04.2021 r. według
właściwości

49.

XXIX/269/2021

2021.06.30

Wotum zaufania dla Wójta Gminy Raba Wyżna

50.

XXIX/270/2021

2021.06.30

51.

XXIX/271/2021

2021.06.30

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raba Wyżna za
2020 rok
Absolutorium dla Wójta Gminy Raba Wyżna z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok

52.

XXIX/272/2021

2021.06.30

53.

XXIX/273/2021

2021.06.30

54.

XXIX/274/2021

2021.06.30

55.

XXIX/275/2021

2021.06.30

56.

XXIX/276/2021

2021.06.30

57.

XXIX/277/2021

2021.06.30

Uchwała w sprawie
Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/147/2020
Rady Gminy Raba Wyżna 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
Przekazanie wniosku z dnia 01.04.2021 r. według
właściwości

Określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego
Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raba
Wyżna, w roku szkolnym 2021/2022
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
Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Raba Wyżna –
Rokiciny Podhalańskie
Zgoda na dzierżawę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Raba Wyżna oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów
dzierżawy
Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości na rzecz Gminy Raba Wyżna
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L.p.

Numer uchwały

Data
podjęcia

58.

XXIX/278/2021

2021.06.30

59.

XXIX/279/2021

2021.06.30

60.

XXIX/280/2021

2021.06.30

61.

XXIX/281/2021

2021.06.30

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

62.

XXIX/282/2021

2021.06.30

Zmiany w budżecie na 2021 rok

63.

XXIX/283/2021

2021.06.30

64.

XXIX/284/2021

2021.06.30

65.

XXXI/285/2021

2021.08.26

66.

XXXI/286/2021

2021.08.26

67.

XXXI/287/2021

2021.08.26

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba
Wyżna na lata 2021 – 2030
Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady
Gminy, ustalenia liczby ich członków, składów osobowych
i zakresu działania
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Raba
Wyżna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia tej umowy
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Raba
Wyżna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia tej umowy
Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości na rzecz Gminy Raba Wyżna

68.

XXXI/288/2021

2021.08.26

69.

XXXI/289/2021

2021.08.26

70.

XXXI/290/2021

2021.08.26

Określenie zasad na jakich sołtysom przysługuje dieta

71.

XXXI/291/2021

2021.08.26

Zmiany w budżecie na 2021 rok

72.

XXXI/292/2021

2021.08.26

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba
Wyżna na lata 2021 – 2030

Uchwała w sprawie
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle
w gminie Raba Wyżna
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w gminie
Raba Wyżna
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna,
Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w gminie
Raba Wyżna

Wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Raba Wyżna
Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Gminy Raba Wyżna za 2020 r.
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Numer uchwały

Data
podjęcia

73.

XXXI/293/2021

2021.08.26

Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/378/2018
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 sierpnia 2018 r. 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

74.

XXXI/294/2021

2021.08.26

Rozpatrzenie skargi z dnia 13.05.2021 r. na działalność
Wójta Gminy Raba Wyżna

75.

XXXI/295/2021

2021.08.26

Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy Raba Wyżna z
dn. 17.05.2021 r.

76.

XXXI/296/2021

2021.08.26

Rozpatrzenie wniosku z dnia 16.06.2021 r. dotyczącego
pozostawienia przejazdu w km 5,816 linii kolejowej nr 99
Chabówka –
Zakopane

77.

XXXI/297/2021

2021.08.26

Rozpatrzenie wniosku z dnia 01.07.2021 r. dotyczącego
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

78.

XXXII/298/2021

2021.09.30

79.

XXXII/299/2021

2021.09.30

Zmiana uchwały Nr XIX/161/2020 Rady Gminy Raba
Wyżna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Raba Wyżna
Zmiana uchwały nr XIX/162/2020 Rady Gminy Raba
Wyżna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia
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

80.

XXXII/300/2021

2021.09.30

Ustanowienie pomników przyrody w granicach
administracyjnych Gminy Raba Wyżna

81.

XXXII/301/2021

2021.09.30

82.

XXXII/302/2021

2021.09.30

Wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Raba Wyżna
Wyrażenie zgody na zrzeczenie się przez Gminę Raba
Wyżna odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy
prawa przez Województwo Małopolskie

Uchwała w sprawie
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Numer uchwały

Data
podjęcia

83.

XXXII/303/2021

2021.09.30

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się przez Gminę Raba
Wyżna odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy
prawa przez Województwo Małopolskie

84.

XXXII/304/2021

2021.09.30

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

85.

XXXII/305/2021

2021.09.30

86.

XXXII/306/2021

2021.09.30

Organizacja wspólnej obsługi kasowej jednostek
organizacyjnych Gminy Raba Wyżna zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Zmiany w budżecie na 2021 rok

87.

XXXIII/307/2021

2021.10.28

Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z
pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i
zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie

88.

XXXIII/308/2021

2021.10.28

Wyrażenie zgody na przekazanie części nieruchomości w
nieodpłatne użytkowanie

89.

XXXIII/309/2021

2021.10.28

Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Nowotarskiemu

90.

XXXIII/310/2021

2021.10.28

Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Nowotarskiemu

91.

XXXIII/311/2021

2021.10.28

Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Nowotarskiemu

92.

XXXIII/312/2021

2021.10.28

Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Nowotarskiemu

93.

XXXIII/313/2021

2021.10.28

Zmiany w budżecie na 2021 rok

94.

XXXIII/314/2021

2021.10.28

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba
Wyżna na lata 2021 – 2030

95.

XXXIII/315/2021

2021.10.28

Rozpatrzenie skargi z dnia 23.08.2021 r. na działalność
Wójta Gminy Raba Wyżna

96.

XXXIII/316/2021

2021.10.28

Przekazanie wniosku z dnia 27.08.2021 r. według
właściwości

97.

XXXIII/317/2021

2021.10.28

Przekazanie wniosku z dnia 20.08.2021 r. według
właściwości

98.

XXXIV/318/2021

2021.11.25

99.

XXXIV/319/2021

2021.11.25

Określenie wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości
Ustalenie wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych

Uchwała w sprawie
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Numer uchwały

Data
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100.

XXXIV/320/2021

2021.11.25

101.

XXXIV/321/2021

2021.11.25

102.

XXXIV/322/2021

2021.11.25

Zmiana uchwały Nr XXII/200/2020 Rady Gminy Raba
Wyżna z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym

103.

XXXIV/323/2021

2021.11.25

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

104.

XXXIV/324/2021

2021.11.25

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

105.

XXXIV/325/2021

2021.11.25

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

106.

XXXIV/326/2021

2021.11.25

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

107.

XXXIV/327/2021

2021.11.25

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

108.

XXXIV/328/2021

2021.11.25

Zamiana nieruchomości Gminy Raba Wyżna

109.

XXXIV/329/2021

2021.11.25

110.

XXXIV/330/2021

2021.11.25

Zmiana uchwały Nr XXXI/290/2021 Rady Gminy Raba
Wyżna z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia
zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta
Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Nowotarskiemu

111.

XXXIV/331/2021

2021.11.25

Zmiany w budżecie na 2021 rok

112.

XXXIV/332/2021

2021.11.25

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba
Wyżna na lata 2021 – 2030

113.

XXXIV/333/2021

2021.11.25

Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Raba Wyżna

114.

XXXV/334/2021

2021.12.03

Zmiany w budżecie na 2021 rok

Uchwała w sprawie
Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Zmiana uchwały nr XXI/170/2016 Rady Gminy Raba
Wyżna z dnia 28 czerwca 2016 r. z późn. zm. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania
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115.

XXXVI/335/2021

2021.12.30

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się przez Gminę Raba
Wyżna odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy
prawa przez Województwo Małopolskie

116.

XXXVI/336/2021

2021.12.30

117.

XXXVI/3372021

2021.12.30

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022 rok
Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022 rok

118.

XXXVI/338/2021

2021.12.30

Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Nowotarskiemu

119.

XXXVI/339/2021

2021.12.30

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu

120.

XXXVI/340/2021

2021.12.30

Zmiany w budżecie na 2021 rok

121.

XXXVI/341/2021

2021.12.30

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba
Wyżna na lata 2021 – 2030

122.

XXXVI/342/2021

2021.12.30

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego

123.

XXXVI/343/2021

2021.12.30

Uchwalenie budżetu Gminy Raba Wyżna na 2022 rok

124.

XXXVI/344/2021

2021.12.30

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raba Wyżna na
lata 2022-2033

125.

XXXVI/345/2021

2021.12.30

Rozpatrzenie skargi z dnia 20.10.2021 r. na działalność
Wójta Gminy Raba Wyżna

126.

XXXVI/346/2021

2021.12.30

Przekazanie skargi mieszkańca Gminy Raba Wyżna z dnia
17.11.2021 r. według właściwości

127.

XXXVI/347/2021

2021.12.30

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2022 rok oraz
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji i stałych Komisji Rady Gminy na
2022 rok

Uchwała w sprawie

W 2021 roku przesłano i poddano kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową 44 uchwał,
natomiast do Nadzoru Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 83 uchwały.
Powyższy wykaz podjętych uchwał przez Radę Gminy Raba Wyżna w 2021 r. został opublikowany
w BIP Urzędu pod adresem https://bip.rabawyzna.pl/bipkod/005/002
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XII. Współpraca z innymi społecznościami
Działania w obszarach strategii - priorytety:

- DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
- ŚRODOWISKO NATURALNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
- ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie gminy Raba Wyżna działa 8 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP),
w każdym sołectwie znajduje się jedna z siedzibą „Remiza”. Spośród 8 jednostek gminy Raba
Wyżna jedna jednostka OSP Raba Wyżna jest włączona do Krajowego systemu Ratowniczo
Gaśniczego (KSRG), a druga jednostka OSP Podsarnie jest rekomendowana do włączenia do
systemu KSRG w przyszłości. Jednostki OSP zrzeszone są przy oddziale międzygminnym ZOSP RP
Raba Wyżna – Spytkowice który, koordynuje pracę poszczególnych zarządów OSP i reprezentuje
ich w zarządzie o/powiatowego ZOSO RP w Nowym Targu. W strukturach jednostek OSP powołane
są Jednostki Operacyjno Techniczne „JOT – y”, których zadaniem jest realizowanie zadań z zakresu;
ratowana życia ludzi i zwierząt, ratowania zagrożonego mienia, zwalczania pożarów, likwidacji
skutków klęsk żywiołowych, katastrof ekologiczno – chemicznych. JOT- y tworzone są wewnątrz
jednostek OSP spośród członków czynnych, którzy ukończyli 18 rok życia a nie przekroczyli 65 roku
życia w przypadku mężczyzn i ukończyły 18 a nie przekroczyły 60 rok życia w przypadku kobiet,
posiadają stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem uprawniającym do działań ratowniczo
gaśniczych wydanym przez lekarza oraz przeszkolenie co najmniej podstawowe dla strażaków
ratowników OSP. W gminie raba Wyżna jest 131 druhów i druhen którzy spełniają wymagania
JOT- u. W roku 2021 przeszkolono 23 druhów/en którzy pozytywnie zdali egzamin końcowy na
strażaka ratownika OSP stopień podstawowy.

Na terenie gminy Raba Wyżna jednostki OSP posiadają 17 pojazdów ratowniczo gaśniczych
w tym:
− 6 lekkich (GLM), 7 średnich) GBA), 1 ciężki (GCBA), 1 quad,
− oprócz pojazdów na wyposażeniu OSP jest inny sprzęt umożliwiający realizacje zadań
ratowniczo gaśniczych między innymi jest to,
− zestawy do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy wyposażone w tlen medyczny,
defibrylatory AED,

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 147

− sprzęt ratownictwa technicznego – zestawy hydrauliczne, piły spalinowe, przecinarki do
betonu i stali, agregaty prądotwórcze,
− p. powodziowy – motopompy szlamowe do wody brudnej, wały p. powodziowe,
− do zwalczania pożarów - armatura do podawania środka gaśniczego, drabiny, motopompy
o wydajności min. 1600l/min., motopompy pływające, aparaty ochrony dróg oddechowych
(ODO),
− urządzenia pomiarowe - detektory wielogazowe, detektory napięcia, kamery termowizyjne,
mierniki temperatury,
− łączności – radiotelefony,
− ochrony osobistej – ubrania specjalne, hełmy, buty, rękawice specjalne,
− sprzęt do ratownictwa wysokościowego – liny, uprzęże, akcesoria wysokościowe.

Część tego sprzętu to specjalistyczny sprzęt, który musi być zgodnie z czasookresami
kontrolowany, ewentualnie usuwane usterki przez wyspecjalizowane podmioty, które dopuszczają
go do dalszej eksploatacji. Związane jest to z większymi nakładami finansowymi na
funkcjonowanie jednostki.
W 2021 roku na terenie gminy Raba Wyżna doszło do 84 zdarzeń w tym:
− 24 – Pożary (P)
− 59 – Miejscowe zagrożenia (MZ)
−

1 – Alarm fałszywy (AF)

W 2021 jednostki OSP z gminy Raba Wyżna uczestniczyły w działaniach ratowniczo
gaśniczych nie tylko na terenie gminy, ale także wyjeżdżały do działań na teren gmin ościennych tj.
Rabka- Zdrój, Spytkowice.

W 2021 jednostki OSP wyjeżdżały do działań ratowniczo gaśniczych następująco;
− OSP Bielanka

– 12 zdarzeń, 4P, 8MZ, 1Ćw.

− OSP Bukowina-Os. – 3 zdarzenia, 1P, 2MZ,
− OSP Harkabuz

– 10 zdarzeń, 3P, 6MZ, 1Ćw.

− OSP Podsarnie

– 12 zdarzeń, 5P, 6MZ, 1Ćw.

− OSP Raba Wyżna – 84 zdarzeń, 15P, 65MZ, 4AF, 1Ćw.
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− OSP Rokiciny Pdh. – 16 zdarzeń, 7P, 8MZ, 1Ćw.
− OSP Sieniawa

– 15 zdarzeń, 3p 11MZ, 1Ćw.

− OSP Skawa

– 28 zdarzeń, 13P, 12MZ, 2AF, 1Ćw.

Oprócz działań ratowniczo gaśniczych jednostki OSP brały udział zawodach Sportowo Pożarniczych, i tak wzięły udział jednostki OSP w poszczególnych grupach:

− Mężczyźni, drużyny mieszane – Gr. „A” – 10 drużyn.
− Kobiety – Gr. „C” – 1 drużyna.
− Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza „Dziewczyny” – 3 drużyny.
− Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza „mieszana”, „Chłopcy” – 5 drużyn.
Szkolenia i ćwiczenia
− Ćwiczeniach operacyjno – technicznych na obiekcie Organizowanych przez Komendanta
o/międzygminnego w Rabie Wyżnej – Spytkowice. Tematem tych ćwiczeń było prowadzeni
działań gaśniczych w budynkach mieszkalnych o zabudowie szeregowej. Strażacy
sprawdzali swoje przygotowanie w trudnych działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz
sprawność pojazdów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego będącego na wyposażeniu
jednostek OSP,
− inne ćwiczenia i szkolenia, które, zostały zrealizowane przez Naczelników wewnątrz
jednostek OSP w ramach doskonalenia zawodowego,
− przeprowadzone zostało szkolenie dla strażaków ratowników OSP – przeszkolono 23
druhów z naszej gminy,
− przeprowadzono szkolenie recertyfikacyjne z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy –
przedłużono uprawnienia 22 strażakom.
Jednostki OSP realizują dodatkowe działania związane z kontrolą hydrantów i wskazywanie
nieprawidłowości związane z ich funkcjonowaniem, wskazywanie miejsc szczególnie
niebezpiecznych gdzie ograniczony jest przejazd dla służb ratunkowych.

Działalność reprezentacyjna OSP z gminy RabaWyżna :

- w 2021 roku zarząd o/międzygminnego ZOSP RP Raba Wyżna wystawiał kompanię honorową
OSP podczas uroczystości „Powiatowego Dnia Strażaka” w Ludźmierzu.
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Poniesione wydatki na OSP w roku 2021:

- koszty paliwa, części do pojazdów oraz urządzeń pożarniczych, drobne wyposażenie
samochodów i strażaków to 55709 zł,

- przeglądy, naprawy samochodów, badania lekarskie strażaków, opłaty za telefony alarmowe,
wynagrodzenie konserwatorów, legalizacja i napełnianie butli medycznych tlenem to
106300,65 zł,

- energia elektryczna, gaz, węgiel – 35161,47 zł,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów specjalnych – 7056 zł,
Razem koszty utrzymania bojowego w 2021 roku wyniosły 204230,39 zł.

Zrealizowano inwestycje tj.;
− zakup toru przeszkód zgodnie z CTIF dla MDP za kwotę 19448,16 zł.
− dokonano modernizacji plac manewrowego przy budynku OSP Podsarnie za kwotę
105379zł. (z programu Małopolskie Remizy).

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy od roku 2016 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
między 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 między innymi
wyliczeń podsumowujących liczbę świadczonych usług i osób którym świadczono usługi do liczby
złożonych Wniosków oraz Wniosków które uzyskały wsparcie, zostały zrealizowane i rozliczone.
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Analiza doradztwa w 2021 roku przedstawia się następująco.
Liczba świadczonych usług i osób którym świadczono usługi doradcze - 55
Liczba złożonych wniosków - 23
Z poniższej tabeli wynika, iż z wszystkich osób, które uzyskały doradztwo w biurze LGD
ponad 40 procent złożyło wnioski. Jest to bardzo zadowalający wynik w szczególności, że pokryło
to w całości pule dostępnych w naborach środków.
W roku 2021przeprowadzono nabory na:
−

Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego
przedsiębiorstwa) - 14 wniosków

−

Nabór nr 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego
przedsiębiorstwa w turystyce) - 1 wniosek

−

Nabór nr 3/2021- Rozwijanie działalności gospodarczej- 7 wniosków

−

Nabór nr 4/2021- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
(wydarzenia rekreacyjno-sportowe) – 1 wniosek
Prócz doradztwa bezpośredniego biuro prowadziło także doradztwo telefoniczne oraz

doradztwo mailowe.
W trakcie swojej działalności w roku 2021 LGD przeprowadziło szereg działań animacyjnych takich
jak spotkania/szkolenia/festyny/konkursy.
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 96%.
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 było ich bardzo mało, gdyż tylko w miejscowościach Bielanka,
Ponice Sieniawa, prócz festynów LGD przeprowadziło konkurs palm, w którym uczestniczyła
bardzo duża ilość instytucji takich jak KGW czy też stowarzyszenia działające na rzecz społeczności
lokalnej, do wygrania były nagrody w postaci urządzeń AGD garnków patelni itp.
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Z powyższych danych wynika, iż działalność Stowarzyszenia w zakresie doradztwa i animacji
w roku 2021 była wystarczająca i w pełni pokryła zapotrzebowanie beneficjentów.

Partnerstwo gminne
Gmina Raba Wyżna jest członkiem Euroregionu "Tatry".
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.
W roku 2021 na zaproszenie gminy partnerskiej Słupsk delegacja z naszej gminy uczestniczyła w Święcie
Plonów w Swołowie. Wizyta stała się dobrą okazją do rozmowy na temat dalszej współpracy społeczno –
kulturalnej, służyła również wymianie poglądów i doświadczeń między włodarzami gmin. Wspólne
spotkania umożliwiają wzmocnienie współpracy między gminami oraz wymianę doświadczeń dotyczących
funkcjonowania samorządu lokalnego w różnych częściach Polski.

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa powstał w 1994 r, aby doprowadzić wody
zlewni rzeki Raby do stanu naturalnej czystości. Związek został utworzony przez 15 jednostek
samorządowych. Działania Związku koncentrowały się na realizacji kompleksowego programu
ochrony wód górnej Raby, który przewidywał dokończenie budowy rozpoczętych oraz budowę
nowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę istniejących oczyszczalni oraz budowę
systemów kanalizacji sanitarnej. Członkami Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w roku
2021 pozostawały następujące jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Mszana Dolna, Gmina
Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Wiśniowa, Gmina Tokarnia, Gmina Lubień, Gmina Raba
Wyżna, Gmina Pcim, Gmina Siepraw.
Na potrzeby eksploatacji wybudowanych obiektów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa Związek utworzył Spółkę „Górna Raba”
Sp. z o.o., w której posiada 89.623 udziałów o wartości 100 zł każdy.
Związek podpisał umowę z Województwem Małopolskim na dofinasowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej
– etap III”. Zadanie jest obecnie realizowane, a rezultatem będzie wybudowanie 5.201 mb.
kolektora o średnicy 20mm, 229 mb. kolektora o średnicy 160mm, 109 mb. rurociągu tłocznego
o średnicy 90mm, 179 studzienek kanalizacyjnych i 1 pompownia ścieków. Wysokość udzielonego
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z PROWB dofinansowania to 1.760.926 zł. Pozostałe koszty realizacji inwestycji pokrywa w całości
Gmina Mszana Dolna.
W Rządowym Funduszu Polski Ład – Programie Inwestycji Strategicznych Związek złożył
wnioski o dofinasowanie zadań związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków, które w imieniu
Związku i Gmin Uczestników Związku eksploatuje Spółka „Górna Raba”.

RAPORT O STANIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2021 ROK

STRONA 153

Umowy i porozumienia
Gmina Raba Wyżna w 2021 roku zawarła umowy i porozumienia w celu realizacji
wspólnych zadań:
1) Umowa nr SKG.3032.1.2021 z dnia 04-01-2021 r. z Firmą Finansowo – Ubezpieczeniową Margo
na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia,
2) Umowa nr SKG.3032.2.2021 z dnia 04-01-2021 r. z Niepubliczny Żłobek „Baby Smile” na
dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia,
3) Porozumienie nr SKG.3032.3.2021 z dnia 08.01.2021 r. z Gminą Spytkowice na dofinansowanie
opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia,
4) Porozumienie nr EAO.031.1.2021 z dnia 12.01.2021 r. z Gminą Rabka Zdrój na dofinansowanie
opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia,
5) Porozumienie nr SKG.3032.4.2021 z dnia 15.01.2021 r. z Gminą Rabka Zdrój na dofinansowanie
opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia,
6) Umowa z dnia 27.04.2021. z Województwem Małopolskim w Krakowie na dofinansowanie
działalności Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej,
7) Porozumienie z dnia 29.04.2021. ze Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji
w Krakowie na współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej
Policji w Nowym Targu,
8) Umowa z dnia 27.05.2021 r. i aneksem nr 1 z dnia 24.08.2021 r. z Wojewodą Małopolskim
w Krakowie na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg
wojewódzkich Województwa Małopolskiego w m. Bielanka,
9) Umowa z dnia 06.07.2021 r. i aneksem nr 1 z dnia 01.12.2021 r. z Powiatem Nowotarskim
w Nowym Targu na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1678K Raba
Wyżna – Podwilk w m. Podsarniu,
10) Umowa z dnia 06.07.2021 r. i aneksem nr 1 z dnia 23.12.2021 r. z Powiatem Nowotarskim
w Nowym Targu na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1678K Raba
Wyżna – Podwilk w m. Harkabuz,
11) Umowa z dnia 06.07.2021 r. i aneksem nr 1 z dnia 25.11.2021 r. z Powiatem Nowotarskim
w Nowym Targu na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1664K
Harkabuz - Piekielnik w m. Bukowina Osiedle,
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12) Umowa z dnia 20.07.2021 r. i aneksem nr 1 z dnia 30.12.2021 r. z Powiatem Nowotarskim
w Nowym Targu na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1678K Raba
Wyżna – Podwilk w km. 11+202 do km 11+500,
13) Umowa z dnia 07.09.2021 r. i aneksem nr 1 z dnia 01.12.2021 r. z Powiatem Nowotarskim
w Nowym Targu na przebudowę przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od
0+000 do km 0+107 w m. Raba Wyżna,
14) Umowa X/88/ZDW/17 z dnia 06.10.2017 r. i aneksy z 2019 r., oraz aneks Nr 6 z dnia
01.12.2020 r., aneksu Nr 7 z dnia 30.09.2021 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie na
rozbudowę DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1.
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