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Szanowni Państwo!
Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Goczałkowice-Zdrój”, który został
opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.
Raport o stanie gminy jest zawiera najważniejsze informacje o działaniach lokalnego
samorządu w roku 2018. Jest spojrzeniem na aktualną sytuację Gminy. Jest zbiorem
informacji, w tym statystycznych pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy i gminnych
jednostek organizacyjnych przetworzonych na potrzeby tego dokumentu. Znajda w nim
Państwo najistotniejsze dane m.in. o finansach gminy, w tym o środkach pozyskanych z
zewnątrz i zrealizowanych inwestycjach, a także o realizacji programów, polityk i strategii
oraz realizacji uchwał organu stanowiącego.
Dzięki temu pozycja ta pozwala ocenić i przeanalizować różne zagadnienia związane z
rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz zmiany, jakie zaszły w
ciągu ostatniego roku na terenie naszej gminy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że szereg
informacji

zawartych

w

Raporcie,

w

istocie

stanowi

podsumowanie

działań

zapoczątkowanych w latach poprzednich i kontynuowanych w roku 2018.
Wyrażam głębokie przekonanie, iż „Raport o stanie Gminy Goczałkowice-Zdrój” stanie się
dla każdego Czytelnika zbiorem cennych informacji i wiedzy o gminie, jej mieszkańcach,
tempie i kierunkach rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego i kulturowego.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców do lektury
dokumentu.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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Wstęp
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie
gminnym wprowadzonej w 2018r.
Zgodnie z art. 28aa ustawy, wójt gminy co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport
o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.
Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi, przy
czym raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem
przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych mogą również zabierać głos
mieszkańcy, po złożeniu do przewodniczącego rady pisemnego zgłoszenia, zgodnie
z wymogami ustawowymi.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie
nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Niniejszy Raport jest bazą informacji dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej Gminy
Goczałkowice-Zdrój. Obejmuje m.in. problematykę z zakresu demografii, środowiska
naturalnego , majątku i finansów gminy, mieszkalnictwa, oświaty i wychowania, kultury,
turystyki,

sportu,

działalności

gospodarczej,

infrastruktury

technicznej,

gospodarki

przestrzennej, gospodarki odpadami oraz polityki społecznej.
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Położenie i charakterystyka Gminy
Goczałkowice-Zdrój to gmina wiejska położona w południowej części województwa
śląskiego, w powiecie pszczyńskim. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 4 864 ha, silnie
wydłużony równoleżnikowo - rozpiętość terytorium gminy w kierunku wschód - zachód
wynosi 16,7 km, zaś w kierunku północ - południe - jedynie około 5 km. Na jej obszarze nie
zostały wydzielone sołectwa, osiedla, ani jednostki pomocnicze.
Goczałkowice-Zdrój dzieli równy dystans (po około 4 km) od najbliższych ośrodków
miejskich - Pszczyny (ośrodek powiatowy) i Czechowic - Dziedzic. W odległości 15 - 20 km
leżą ważne ośrodki miejskie - regionalne (Bielsko - Biała [14,5 km], Tychy [19 km]), zaś nie
dalej niż 50 km usytuowane są najbliższe ośrodki metropolitalne - Katowice (35 km) i
Ostrawa,

szereg innych

ośrodków

regionalnych

(miasta

Górnośląskiego

Związku

Metropolitalnego [Gliwice, Bytom, Sosnowiec], Rybnik, a także mniejsze, istotne ośrodki Cieszyn i Żywiec oraz miasta w zachodniej części Małopolski [Oświęcim, Chrzanów,
Wadowice]).
Granica administracyjna gminy cechuje się urozmaiconym przebiegiem, jej długość wynosi
blisko 66 km. Goczałkowice-Zdrój graniczą z czterema gminami: z trzema gminami
miejsko - wiejskimi: Pszczyna, Czechowice - Dziedzice (pow. bielski) i Strumień oraz z
gminą wiejską Chybie (dwie ostatnie gminy leżą w pow. cieszyńskim). Na najdłuższym
odcinku Goczałkowice-Zdrój graniczą z Pszczyną (26,3 km), na najkrótszym - ze
Strumieniem (4,3 km).
Od zachodu obszar gminy przecina dolina rzeki Wisły. W jej obrębie zlokalizowane jest
Jezioro Goczałkowickie – jeden z największych zbiorników zaporowych w Polsce, który
zajmuje ponad 60% powierzchni gminy.
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Rysunek 1 Położenie gminy Goczałkowice Zdrój

Rysunek 2 Położenie gminy Goczałkowice-Zdrój na tle mezoregionów
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Funkcje gminy
Goczałkowice-Zdrój

są

gminą

uzdrowiskową

-

stanowią

ośrodek

lecznictwa

uzdrowiskowego, o znaczeniu co najmniej regionalnym; posiadają, jako jedno z nielicznych
uzdrowisk w kraju, równocześnie zasoby borowiny i wód leczniczych.
Na terenie Goczałkowic-Zdroju znajdują się Zbiornik Goczałkowicki i Zakład Uzdatniania
Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., należące do podstawowych
elementów infrastruktury technicznej województwa śląskiego - systemu zaopatrzenia w wodę
pitną konurbacji górnośląskiej i aglomeracji rybnickiej.
Gmina pełni istotną rolę w produkcji rolniczej w zakresie ogrodnictwa (uprawy szklarniowe),
a także hodowli ryb; posiada niektóre elementy ośrodka usługowego, mogącego oddziaływać
na jednostki sąsiednie (infrastruktura sportowo - rekreacyjna) oraz stanowi dość dynamicznie
rozwijający się ośrodek mieszkaniowy.
Goczałkowice-Zdrój stanowią gminę górniczą w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r.
funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 - 2015)Dz.U. z 2016 r. poz.904,
1991), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie
wykazu gmin górniczych (MP Nr 10, poz. 115).

Powiązania z otoczeniem
Gmina należy do stowarzyszeń: Śląski Związek Gmin i Powiatów (Katowice),
Stowarzyszenie min Uzdrowiskowych oraz Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, a
take do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Goczałkowice-Zdrój są obsługiwane w zakresie administracji oraz sądownictwa i wymiaru
sprawiedliwości (drugiego szczebla) przez jednostki usytuowane w Pszczynie (w zakresie
administracji zespolonej, sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości oraz większości dziedzin z
zakresu administracji specjalnej), a w niektórych przypadkach także w Tychach (wojskowa
komenda uzupełnień, sąd okręgowy właściwy w niektórych sprawach, powiatowa inspekcja
sanitarna), Rybniku (okręgowy urząd górniczy) i w Kobiórze (nadleśnictwo).
Dostępność komunikacyjna Goczałkowic-Zdroju jest dobra. Przez gminę przebiega
korytarz transportowy północ - południe o znaczeniu europejskim. W korytarzu znajdują się
odcinki europejskiej trasy drogowej E 75 i trasy łącznikowej E462 (DK 1 w numeracji dróg
-7Raport o stanie Gminy Goczałkowice-Zdrój

krajowych) oraz międzynarodowych linii kolejowych E-65 / CE-65 i C-63 (w numeracji
krajowej linie kolejowe oznaczeniu państwowym nr 139 oraz nr 39 i 150). Najbliższe węzły
autostrad znajdują się w odległości 30 km (węzeł Rowień na A1) - 40 km (węzeł Mszana na
A1, Murckowska i Brzezinka na A4). Znacznie mniejszy jest dystans do węzła drogi krajowej
nr 1 z drogą ekspresową S1 w Bielsku - Białej (12,5 km). Najbliższe stacje kolejowe
obsługujące ruch pociągów klasy intercity znajdują się w Pszczynie i Czechowicach Dziedzicach, zaś lotniska międzynarodowe leżą w odległości 60 km (Pyrzowice, Balice) - 68
km (Ostrawa).

Zasoby przyrodnicze
Gmina Goczałkowice-Zdrój jest położona w przewadze w obrębie krajobrazu dolin i obniżeń
- teras zalewowych i nadzalewowych. W wyniku działalności człowieka poszczególne
elementy środowiska (krajobrazu) w różnym stopniu zostały przekształcone.
Większość terenu gminy reprezentuje krajobraz kulturowy, ukształtowany w wyniku zmian w
użytkowaniu terenów, w niektórych przypadkach wielokrotnych. Z punktu widzenia
fizjonomii krajobrazu, obszar gminy, pomimo monotonnej rzeźby terenu, prezentuje w
większości znaczne wartości estetyczne. O walorach estetycznych krajobrazu decyduje
mozaika silnie zróżnicowanych ekosystemów leśnych, rolnych i wodnych, a miejscowo zabytkowe założenie uzdrowiskowe.
Charakter rzeźby i pokrycie terenu tworzą w wielu przypadkach atrakcyjne, rozległe wnętrza
krajobrazowe oraz szerokie otwarcia widokowe na panoramę doliny Wisły z kompleksem
stawów hodowlanych, Zbiornika Goczałkowickiego i Beskidów.
Formami ochrony przyrody wyznaczonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody występującymi na terenie gminy GoczałkowiceZdrój są obszary Natura 2000:
1) „Dolina Górnej Wisły”,
2) „Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki”.
Powierzchnia objęta obszarami Natura 2000 wynosi w granicach gminy Goczałkowice Zdrój
38,73 km2, czyli około 82% jej powierzchni.
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Obszar Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Górnej Wisły (PLB240001) został
ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z późn. zm.).
Rozporządzenie to zostało zastąpione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Dolina Górnej Wisły obejmuje obszar o pow. 24740,2 ha na terenie 9 gmin wchodzących w
skład powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. W granicach ostoi mieści się
większa część gminy Goczałkowice-Zdrój z kluczowymi siedliskami - Zbiornikiem
Goczałkowickim oraz stawami hodowlanymi.
Stawy, założone kilka wieków temu, należą do najstarszych w Polsce stawów
hodowlanych. Dziś, obok znaczenia gospodarczego, pełnią ważną funkcję ekologiczną:
stanowią miejsce bytowania wielu cennych gatunków roślin i zwierząt wodno-błotnych.
Odnotowano tutaj występowanie co najmniej 29 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy
Ptasiej (m.in.: bąk, bączek, ślepowron, szablodziób (2 pary w 2002 roku), mewa czarnogłowa,
rybitwa czarna, rybitwa rzeczna) i 8 gatunków znajdujących się w Polskiej Czerwonej
Księdze takich jak: bączek, bąk, dzierzba czarnoczelna, rybitwa białowąsa, ślepowron (jeden
z gatunków czapli - ptak gniazdujący w Polsce praktycznie tylko tutaj, w liczbie około 400
par) oraz wielu innych cennych gatunków ptaków.
W obrębie Obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” położone jest także całe
Sołectwo Zabłocie Solanka, które w 2016r. zostało włączone do strefy „C” ochrony
uzdrowiskowej.
Obszar Natura 2000 „Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki”
Specjalny obszar ochrony Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki
(PLH240039) został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10
stycznia 2011 r. (obszar mający znaczenie dla Wspólnoty).
Ostoja obejmuje zachodnią i południową część Zbiornika Goczałkowickiego oraz
fragment jego terenów nadbrzeżnych i jest położona w całości w obrębie OSO Dolina Górnej
Wisły.
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W obrębie ostoi znajdują się siedliska przyrodnicze wymienione w załączniku I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion [3150] oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe (91E0). Istotne znaczenie ma pierwsze z wymienionych siedlisk. Jego
reprezentatywność uznano za znaczącą, obejmuje do 2% powierzchni zajmowanej przez
siedlisko na obszarze kraju, stan zachowania jest przeciętny lub zubożony. Wartość ogólna
obszaru dla zachowania siedliska została oceniona jako znacząca.
W granicach ostoi występują dwa gatunki ssaków wymienione w załączniku II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG (bóbr europejski, wydra). Populację bobra oceniono jako
nieistotną. Wydra na terenie ostoi stanowi do 2% populacji krajowej. Gatunek cechuje tu
dobry stan zachowania, populacja nie jest izolowana i znajduje się w obrębie rozległego
obszaru występowania. Wartość obszaru ostoi dla gatunku oceniono jako znaczącą. Występują
również ptaki gatunku wymienionego w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG
(błotniak stawowy), a ponadto gatunki chronione prawem krajowym (10 gatunków gadów i
płazów oraz gatunki roślin [żabiściek pływający i kotewka orzech wodny]).

Rysunek 3 Położenie gminy Goczałkowice-Zdrój na tle Obszarów Natura 2000
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Jezioro Goczałkowickie to największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce południowej.
Długość zbiornika - 12 km, szerokość – 2- 6 km, średnia głębokość – 5,3 m i miejscami
dochodzi do 16 m, zapora czołowa – 2 980 m długości i 16 m wysokości. Ze zbiornikiem
wiąże się niezwykle bogactwo przyrody – ok. 520 gat. roślin, głównie planktonowych, 600
gat. zwierząt, w tym ponad 200 gat. ptactwa wodnego, najczęściej prawnie chronionych. Do
najcenniejszych gatunków należą :
3) gatunki zagrożone w Europie : bąk, czapla purpurowa, rycyk, bączek, krwawodziób,
cyranka, rybitwa czarna i białowąsa,
4) gatunki zagrożone w Polsce: rybitwa białoskrzydła, i zwyczajna, płaskonos, zielonka,
zausznik,
5) gatunki rzadkie na Górnym Śląsku: cyraneczka, wodnik, kormoran
Wśród glonów na uwagę zasługują gatunki, formy i odmiany nowo opisane stąd dla
nauki,

zawierające

w

swej

nazwie

wyraz

„goczalkowicensis”.

Tereny

Jeziora

Goczałkowickiego to dziś unikatowa ostoja ptaków – miejsce lęgowe wielu ich gatunków,
opisane wyżej.
Udokumentowane złoża kopalin. Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, obszary i
tereny górnicze
W granicach gminy występują udokumentowane złoża kopalin: złoża kopalin
leczniczych (wody lecznicze zmineralizowane i torfy oraz części złóż węgla kamiennego i
metanu pokładów węgla.
Złoża węgla kamiennego i metanu oraz wód leczniczych są objęte własnością
górniczą, złoże torfu jest objęte prawem własności nieruchomości gruntowej (art. 10 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze [Dz.U. z 2016 r., poz. 1131, z późn.
zm.]).
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Tabela 1. Udokumentowane złoża kopalin

Nazwa złoża

kopalina

stan

zasoby geologiczne

zagospodarowania
bilansowe
złoża objęte własnością
górniczą
Goczałkowice wody lecznicze
eksploatowane
329,8 m3/h a>; 2,34
Kobiór węgiel kamienny
rozpoznane wstępnie
3 063 506 tys. t
Pawłowice - rej. węgiel kamienny
rozpoznane
414 263 tys. t
węgiel kamienny
505 175 tys. t
Silesia
eksploatowane
metan c)
1 116,33 min m3d>
Silesia Głęboka metan
eksploatowane
2 791,15 min m3d>
złoże objęte prawem własności nieruchomości gruntowej
Rudołtowice
torf (borowina)
eksploatowane
103,60 tys. m3
a
) - zasoby dyspozycyjne, b> zasoby eksploatacyjne,c) kopalina towarzysząca,d) zasoby
wydobywalne bilansowe
źródło: Bilans zasobów kopalin w Polsce według stanu na 31.XII.2012, PIG, Warszawa 2013
Złoża kopalin leczniczych
Złoże podziemnych wód leczniczych zmineralizowanych (solanek) „Goczałkowice Zdrój”
obejmuje zasoby wysoko zmineralizowanych (6,3-7,5%) wód typu Cl-Na, J, Fe (Br, HB02), o
charakterze wód reliktowych, zalegających w piaskowcach karbońskich warstw łaziskich i
orzeskich. Wodzie towarzyszą niewielkie ilości gazów (głównie metanu). Zasoby złoża
określa Aneks nr 4 do Dokumentacji Hydrogeologicznej Ustalającej Zasoby Eksploatacyjne
Ujęć Wód Leczniczych Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2000 r.
z utworów karbonu górnego, przyjęty bez zastrzeżeń zawiadomieniem Ministra Środowiska
znak DG/hg/JC/487-6382/1458/2002 z dnia 15 marca 2002 r.
Złoże torfu (borowiny) „Rudołtowice” zawiera torfy typu niskiego i częściowo przejściowego
(szuwarowego, turzycowiskowego i olesowego). Zasoby złoża określa dokumentacja
geologiczna zawierająca ustalenie według stanu na dzień 31.05.1982 r. geologicznych
zasobów torfu leczniczego, zatwierdzona decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii
(KZK/012/K/4563/83) z dnia 26 kwietnia 1983r. Złoże, o pow. 0,89 ha, jest udokumentowane
do głębokości średnio 4,2 m. Średnia miąższość złoża wynosi 2,8 m; strop stanowi warstwa
darni, gleby i miejscami iłu. Złoże występuje w bezodpływowym zagłębieniu i ze względu na
płytko występujący poziom wód (10 do 30 cm p.p.t.) jest mocno zawodnione (naturalna
wilgotność borowiny wynosi 88,7%).
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Złoża węgla kamiennego i metanu
Złoże węgla kamiennego z metanem jako kopaliną towarzyszącą „Silesia” (partia zachodnia)
zalega pod wschodnią częścią Goczałkowic-Zdroju. Zasoby przemysłowe węgla kamiennego
wynoszą 128,9 tys. t, zaś zasoby przemysłowe metanu - 83,63 min m3.
Pod złożem „Silesia” występuje złoże metanu „Silesia Głęboka” (na głębokości od 760 m do
około 1550 m p.p.t. - do spągu pokładu 510). Zasoby przemysłowe metanu wynoszą 1 169,54
min m3.
W granicach Goczałkowic-Zdroju znajduje się jedynie niewielki fragment złoża węgla
kamiennego „Pawłowice - rej.” - obszar o pow. około 5,7 ha przy północnym brzegu
Zbiornika Goczałkowickiego. W złożach węgla kamiennego „Kobiór - Pszczyna” i
„Pawłowice - rej.” nie dokumentowano metanu.
Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż. Obszary i tereny górnicze
W granicach Goczałkowic-Zdroju znajdują się obszary i tereny górnicze ustanowione w
koncesjach na wydobywanie wód leczniczych i torfu leczniczego oraz węgla kamiennego i
metanu pokładów węgla (jako kopaliny towarzyszącej), udzielonych dwóm przedsiębiorcom,
prowadzącym eksploatację kopalin na obszarze gminy.
Obszar i teren górniczy „Goczałkowice-Zdrój I”.
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny
posiadało koncesję nr 89/92 na eksploatację wód leczniczych, z przeznaczeniem do zabiegów
leczniczych, ze złoża objętego obszarem górniczym „Goczałkowice-Zdrój” (o powierzchni
1991,02 ha, utworzonym decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1969
r.), udzieloną przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 30
października 1992 r., zmienioną dnia 1 kwietnia 1997 r. decyzją BKk/MZ/493/97, ustalającą
tożsame granice obszaru i terenu górniczego „Goczałkowice-Zdrój” (zajmujących w
granicach gminy pow. około 1546 ha). Koncesja wygasła w dniu 30 października 2012r.
(Decyzja Nr 1332/OS/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2013r.).
Przedsiębiorca uzyskał nową koncesję na wydobywanie wód leczniczych ze złoża wód
leczniczych Goczałkowice-Zdrój, udzieloną przez Marszałka Województwa Śląskiego
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decyzją Nr 1082/0s/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w granicach obszaru górniczego
„Goczałkowice-Zdrój I”. Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. W koncesji
ustanowiono nowe, tożsame z sobą, granice obszaru górniczego i terenu górniczego (pow.
1392,48 ha), zajmujące na obszarze gminy pow. około 1121,25 ha.
Zasoby eksploatacyjne (przemysłowe) wód leczniczych z utworów karbonu górnego (warstw
orzeskich) wynoszą 2,34 m3/h. Eksploatacja wód leczniczych odbywa się trzema studniami
wierconymi do karbońskiego poziomu wodonośnego: mineralna woda swoista, 7,5%
chlorkowo- sodowa (solanka) jodkowa, żelazista ze studni „Goczałkowice Nowy-1” (GN-1,
głębokość 581 m, wydajność eksploatacyjna - 0,66 m3/h) i „Goczałkowice-21” (G-21,
głębokość 580 m, wydajność eksploatacyjna - 1,02 m3/h) oraz mineralna woda swoista, 6,3%
chlorkowo-sodowa (solanka) jodkowa, żelazista ze studni „Goczałkowice Nowy-2” (GN-2,
głębokość 600 m, wydajność eksploatacyjna - 0,66 m3/h).
Uzdrowisko dysponuje ponadto ujęciem zapasowym w częściowo zlikwidowanym otworze
badawczym „Goczałkowice IG-1”.
Obszar i teren górniczy „Rudołtowice I”.
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny
posiadało koncesję nr 90/92 na eksploatację torfu leczniczego (borowiny), z przeznaczeniem
do zabiegów leczniczych, ze złoża objętego obszarem górniczym „Rudołtowice” (o
powierzchni 114,9 ha, utworzonym decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23
marca 1984 r.), udzieloną przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa dnia 30 października 1992 r., zmienioną dnia 1 kwietnia 1997 r. decyzją
BKk/MZ/492/97, ustalającą tożsame granice obszaru i terenu górniczego „Rudołtowice”.
Koncesja wygasła w dniu 30 października 2012r. (Decyzja Nr 1353/OS/2013 Marszałka
Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2013r.).
Przedsiębiorca uzyskał nową koncesję na wydobywanie torfu leczniczego (borowiny) ze
złoża „Rudołtowice”, udzieloną przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzją Nr
1083/0s/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w granicach obszaru górniczego „Rudołtowice I”,
sposobem odkrywkowym. Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2050 r. W koncesji
ustanowiono nowe, tożsame z sobą, granice obszaru i terenu górniczego, o pow. 4,8162 ha, w
całości mieszczące się w granicach gminy.
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Wydobycie torfu (borowiny) odbywa się metodą odkrywkową, zmechanizowaną w cyklach
kilkudniowych, dwa razy do roku (wiosną i jesienią). Wydobycie w ostatnich latach kształtuje
się na
Obszar i teren górniczy „Czechowice II”.
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach jest
właścicielem koncesji nr 162/94 na prowadzenie wydobycia węgla kamiennego oraz metanu
jako kopaliny towarzyszącej w obszarze górniczym „Czechowice II”, wydanej przez Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 26 sierpnia 1994 r. Koncesja
ma ważność do 31 sierpnia 2020 r.
Granice obszaru górniczego „Czechowice II” i terenu górniczego „Czechowice II” zostały
ustalone decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Dge/WL/487/3343 z dnia 23 lipca 1999 r. oraz skorygowane postanowieniem Ministra
Środowiska DGe/WL/487/3248/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r.
Przeniesienie koncesji na rzecz PG „Silesia” nastąpiło na mocy decyzji Ministra Środowiska
DGiKGe-4771-19/59120/1 O/KO z dnia 9 grudnia 2010 r.
Obszar górniczy obejmuje wschodni fragment gminy o pow. około 215 ha; teren górniczy
zajmuje w jej obrębie pow. 337 ha (granica terenu górniczego przebiega około 400 - 500 m na
zachód od granicy obszaru górniczego).
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” nie posiada w granicach Goczałkowic-Zdroju
infrastruktury zakładowej stanowiącej element zakładu górniczego (w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze). Pompownia przy ul. Stawowej i pompownia DK1, stanowiące
własność PG „Silesia”, są obiektami zapobiegającymi negatywnym skutkom dokonanej
eksploatacji, niezwiązanymi z wydobywaniem kopalin ze złoża lub ich przygotowaniem do
sprzedaży.
W dniu 24 września 2013 r. wygasła koncesja nr 195/93, udzielona spółce Metanel S.A. przez
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 24 września 1993 r.
na eksploatację metanu ze złoża „Silesia Głęboka”, ustanawiająca obszar i teren górniczy
„Bestwina” obejmujący wschodni fragment gminy o pow. 213 ha). Wydobycie metanu
prowadzono do 2000 r. Ilość produkowanego metanu była niewielka (m.in. w 1998 roku - 30
tys. m3, a w 1999 r. -10 tys. m3).
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W dniu 31.08.2018r. przedsiębiorca górniczy złożył w Ministerstwie Środowiska wniosek o
zmianę obowiązującej koncesji poprzez jednokrotne wydłużenie terminu jej obowiązywania
na okres 26 lat.

Samorząd gminny
W 2018r. zakończyła się VII i rozpoczęła VIII kadencja samorządu gminnego. W dniu 21
października 2018r. odbyły się wybory samorządowe.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/256/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20
marca w sprawie podziału gminy Goczałkowice-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z
2018r. poz. 1972), dla wyboru Rady Gminy utworzono 15 okręgów jednomandatowych; w
każdym okręgu wyborczym wybiera się 1 radnego. Liczba uprawnionych do głosowania 5382 osoby. W głosowaniu w dniu 21 październi8ka 2018r. wzięło udział 3021 wyborców, co
stanowi 56,13%. Głosów ważnie oddanych było 2969.
Głosowanie przeprowadzono w 5 stałych obwodach utworzonych na podstawie Uchwały
nr XXXIV/259/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie
podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018r. poz.
2744).
Rada gminy złożona jest z 15 radnych. Jej zadania określa ustawa oraz Statut Gminy.
Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał. W 2018r. odbyło się łącznie 11 sesji Rady, w tym:
1) w ramach VII kadencji - 8 sesji,
2) w ramach VIII kadencji - 3 sesje.
Łącznie podjęto 77 uchwał, w tym:
1) w ramach VII kadencji - 49 uchwał
2) w ramach VIII kadencji - 28 uchwał.
W 2018r odbyło się łącznie 49 posiedzeń Komisji, w tym
1) w ramach VII kadencji - 42 posiedzenia
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2) w ramach VIII kadencji - 7 posiedzeń.
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Skład Rady Gminy VIII kadencji przedstawia się następująco:
Cebula Michał, Czernecki Norbert, Czernek Michał, Hanke Łukasz, Jacek Zbigniew, Kwaśny
Krzysztof, Lazarek Tadeusz, Młodzik Monika, Nikiel Monika, Ogierman Izabela, Pająk Piotr,
Paszek Małgorzata, Polok Rafał, Świerkot-Żmij Krystyna, Wróbel Marian.
Przewodniczącym Rady został Lazarek Tadeusz, Wiceprzewodniczącą Radu została
Ogierman Izabela.
Wyniki wyborów:
1) KWW Mieszkańców Goczałkowic-Zdroju – 10 mandatów
Czernecki Norbert, Czernek Michał, Jacek Zbigniew, Kwaśny Krzysztof, Lazarek Tadeusz,
Młodzik Monika, Nikiel Monika, Ogierman Izabela, Polok Rafał, Świerkot-Żmij Krystyna.
2) KWW Mieszkańcy z Inicjatywą – 1 mandat
Paszek Małgorzata
3) KWW Łączą Nas Goczałkowice – 1 mandat
Hanke Łukasz
4) KW Prawo i Sprawiedliwość – 3 mandaty
Cebula Michał, Pająk Piotr, Wróbel Marian.
Skład Rady Gminy VII kadencji był następujący:
Babiński Andrzej, Brudek Józef, Czernecki Norbert, Furczyk Zygmunt, Jacek Piotr, Jacek
Zbigniew, Kanik Paweł, Lazarek Tadeusz, Młodzik Monika, Ogierman Izabela – od
29.03.2016r., Paszek Małgorzata, Sowa-Mrzyk Ewelina, Szołdra Michał, Świerkot-Żmij
Krystyna, Wize Mirosław, Żelazo Zofia do 08.12.2015r.
Przewodniczącym

Rady

Wiceprzewodniczącej

został

Rady

Jacek

pełniła

Piotr.
Żelazo

Do
Zofia.

dnia
Od

08.12.2015r.
dnia

funkcję

23.02.2016r.

Wiceprzewodniczącym Rady był Lazarek Tadeusz.
Wyniki wyborów:
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1) KWW Mieszkańców Goczałkowic-Zdroju – 7 mandatów
Brudek Józef, Czernecki Norbert, Jacek Piotr, Lazarek Tadeusz, Młodzik Monika, Szołdra
Michał, Świerkot-Żmij Krystyna
2) KWW Mieszkańcy z Inicjatywą – 4 mandaty
Kanik Paweł, Paszek Małgorzata, Sowa-Mrzyk Ewelina, Żelazo Zofia do 08.12.2015r.
3) KWW Jedność Mieszkańców – 4 mandaty, w tym 1 mandat w wyborach uzupełniających.
Babiński Andrzej, Furczyk Zygmunt, Wize Mirosław, Ogierman Izabela – od 29.03.2016r
4) KWW Samorząd profesjonalny i Dynamiczny – 1 mandat
Jacek Zbigniew
W 2018r. do zakończenia VII kadencji funkcjonowały:
1) Komisja Rewizyjna
2) Komisja Gospodarki i Finansów
3) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
4) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
5) Komisja Uzdrowiskowa.
Skład osobowy poszczególnych komisji przedstawiał się następująco:
Komisja Rewizyjna
1) Mirosław Wize – Przewodniczący
2) Andrzej Babiński
3) Zygmunt Furczyk
Komisja Gospodarki i Finansów
1) Małgorzata Paszek – Przewodnicząca
2) Zbigniew Jacek
3) Ewelina Sowa-Mrzyk
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4) Krystyna Świerkot-Żmij
5) Monika Młodzik
6) Michał Szołdra
7) Paweł Kanik
8) Tadeusz Lazarek
9) Andrzej Babiński
10) Norbert Czernecki
11) Izabela Ogierman – od dnia 10.05.2016r.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1) Józef Brudek - Przewodniczący
2) Mirosław Wize
3) Norbert Czernecki
4) Andrzej Babiński
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
1) Krystyna Świerkot-Żmij – przewodnicząca
2) Zbigniew Jacek
3) Monika Młodzik
4) Ewelina Sowa-Mrzyk
5) Małgorzata Paszek
6) Tadeusz Lazarek
7) Paweł Kanik
8) Izabela Ogierman – od dnia 10.05.2016r.
Komisja Uzdrowiskowa
1) Monika Młodzik - przewodnicząca
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2) Jacek Zbigniew
3) Małgorzata Paszek
4) Ewelina Sowa-Mrzyk
5) Zofia Żelazo – do 08.12.2015r.
6) Andrzej Babiński
7) Michał Szołdra
8) Norbert Czernecki
9) Izabela Ogierman – od dnia 10.05.2016r.
W obecnej, VIII kadencji działają następujące komisje:
1) Komisja Rewizyjna
2) Komisja Gospodarki i Finansów
3) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
4) Komisja Uzdrowiskowa
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Skład osobowy poszczególnych komisji przedstawia się następująco:
Komisja Rewizyjna
1) Michał Czernek – Przewodniczący Komisji
2) Marian Wróbel
3) Rafał Polok
Komisja Gospodarki i Finansów
1) Małgorzata Paszek – Przewodnicząca Komisji
2) Monika Młodzik
3) Krystyna Świerkot-Żmij
4) Norbert Czernecki
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5) Izabela Ogierman
6) Zbigniew Jacek
7) Michał Cebula
8) Piotr Pająk
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
1) Monika Młodzik – Przewodnicząca Komisji
2) Małgorzata Paszek
3) Łukasz Hanke
4) Zbigniew Jacek
5) Norbert Czernecki
6) Izabela Ogierman
7) Monika Nikiel
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Krzysztof Kwaśny – Przewodniczący Komisji
2) Monika Nikiel
3) Michał Cebula
Komisja Uzdrowiskowa
1) Zbigniew Jacek – Przewodniczący Komisji
2) Łukasz Hanke
3) Michał Czernek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Krzysztof Kwaśny – Przewodniczący Komisji
2) Monika Nikiel
3) Michał Cebula
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Przedmiot działania Komisji:
Komisja Gospodarki i Finansów:
1) rozpatrywanie i opiniowanie projektu budżetu gminy na dany rok
2) dokonywanie analiz wykonania budżetu gminy
3) wnioskowanie do Wójta i opiniowanie w sprawach zmian w budżecie gminy
4) wnioskowanie i opiniowanie projektów uchwał w sprawach opłat i podatków
lokalnych
5) opiniowanie w sprawach planowanych pożyczek i kredytów
6) opiniowanie zamierzeń w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym
7) opiniowanie w sprawach komunalnego budownictwa mieszkaniowego, lokali
użytkowych i targowisk
8) analiza i opiniowanie potrzeb w zakresie dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego i transportu publicznego
9) analiza potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, utrzymania czystości i porządku w Gminie, gospodarowania odpadami,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
10) opiniowanie w sprawach utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych
11) opiniowanie w sprawach funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w
zakresie ich działalności statutowej
12) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy
13) podejmowanie inicjatyw w zakresie ładu przestrzennego, architektury i urbanistyki
14) podejmowanie

inicjatyw

na

rzecz

wszechstronnego

rozwoju

społeczno-

gospodarczego
15) opiniowanie i inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
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16) opiniowanie w sprawach funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w
zakresie ich działalności statutowej
17) opiniowanie w sprawach gospodarowania terenami rolnymi i leśnymi oraz ochrony
gruntów rolnych i leśnych
18) podejmowanie inicjatyw w zakresie melioracji i gospodarki wodno-ściekowej
19) inicjowanie przedsięwzięć i opiniowanie w sprawach z zakresu ochrony środowiska i
kształtowania środowiska naturalnego oraz eksploatacji górniczej
20) dokonywanie analiz zagrożeń środowiska przyrodniczego.
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:
1) analiza realizacji zadań oświatowych w placówkach prowadzonych przez gminę
2) analiza potrzeb i wnioskowanie w sprawach edukacji, wychowania oraz rozwoju
dzieci i młodzieży
3) opiniowanie działań w zakresie organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz
mieszkańców gminy
4) opiniowanie i wnioskowanie w zakresie upowszechniania kultury oraz ochrony dóbr
kultury
5) opiniowanie i wnioskowanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i
rekreacji
6) opiniowanie i wnioskowanie w zakresie promocji zdrowia oraz zabezpieczenia
potrzeb zdrowotnych mieszkańców
7) inicjowanie i opiniowanie działań w zakresie pomocy społecznej, polityki senioralnej,
opieki nad dziećmi do lat 3, polityki prorodzinnej, rehabilitacji dzieci oraz wsparcia
osób niepełnosprawnych.
8) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu profilaktykę i zwalczanie patologii
społecznej, w szczególności wśród młodzieży
9) opiniowanie inicjatyw zmierzających do pomocy rodzinom w okresie przezwyciężania
trudnych sytuacji życiowych
10) inicjowanie i opiniowanie w sprawach związanych z bezpieczeństwem publicznym
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11) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej
oraz klubami sportowymi
12) opiniowanie projektów uchwał w zakresie przedmiotowym działania komisji.
Komisja Uzdrowiskowa
Przedmiot działania Komisji, obejmuje sprawy związane z realizacją obowiązków i
uprawnień wynikających w przepisów szczególnych, dotyczących uzdrowisk i gmin
uzdrowiskowych, w tym :
1) opiniowanie projektu operatu uzdrowiskowego,
2) opiniowanie projektu statutu uzdrowiska,
3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obejmujących tereny wchodzące w skład stref ochrony uzdrowiskowej,
4) opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
5) opiniowanie projektów programów zamierzeń inwestycyjnych gminy dotyczących
obszaru uzdrowiska,
6) opiniowanie planu ochrony obszaru Natura 2000.
Komisja Rewizyjna
przeprowadzanie kontroli działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych w
zakresie:
1) gospodarki finansowo-ekonomicznej;
2) gospodarowania mieniem komunalnym;
3) przestrzegania i realizacji postanowień Statutu Gminy, uchwał rady gminy oraz
obowiązujących przepisów;
4) realizacji bieżących zadań gminy.
Komisja Skarg, Wniosków i petycji
1) w oparciu o pozyskaną dokumentację przeprowadzanie postępowań wyjaśniających,
2) wydawanie opinii i przedkładanie Radzie Gminy wyników swoich prac
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3) sporządzanie projektów uchwał dotyczących rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.
Posiedzenia Rady Gminy i Komisji są jawne. Od początku VIII kadencji sesje Rady Gminy są
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania
udostępniane na stronie internetowej.
Głosowania na sesjach odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i
utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Wykazy głosowań są upubliczniane.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
W VII kadencji Wójtem gminy Goczałkowice-Zdrój była Gabriela Placha. W dniu 21
października 2018r. Gabriela Placha została wybrana na stanowisko Wójta po raz trzeci.
Wójt Gminy jest organem wykonawczym gminy. Wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Jest kierownikiem Urzędu, szefem
obrony cywilnej oraz zwierzchnikiem służbowym wobec skarbnika, sekretarza, wszystkich
pracowników Urzędu Gminy oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
Wójt Gminy wykonuje uchwały Rady Gminy oraz zadania gminy określone przepisami
prawa w zakresie:
1) zadań własnych
2) zadań zleconych gminie
3) zadań realizowanych przez gminę na mocy porozumień.
W 2018r. funkcję Skarbnika Gminy pełniła Barbara Kwiatoń, Sekretarza Gminy – Maria
Ożarowska.
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Goczałkowice-Zdrój składa się z jednej miejscowości. Nie wyodrębniono jednostek
pomocniczych.
Gminne jednostki organizacyjne
1) Publiczne Przedszkole Nr 1
2) Publiczne Przedszkole Nr 2
3) Szkoła Podstawowa Nr 1
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4) Administracja zasobów Komunalnych
5) Ośrodek Pomocy Społecznej
6) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
7) Gminny Ośrodek Kultury
8) Gminna Biblioteka Publiczna

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze
Ludność
Goczałkowice-Zdrój należą do grupy gmin małych, o ludności poniżej 10 tys.
mieszkańców. Według danych z ewidencji ludności liczba mieszkańców Goczałkowic-Zdroju
na koniec 2018 roku wyniosła 6.677, w tym: kobiet – 3.443. W porównaniu do 2017r.
ludność gminy zwiększyła się o 41 osób. W okresie 12 miesięcy urodziło się 75 dzieci, w
tym

43 chłopców i 32 dziewczynki. Liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedno

nowonarodzone dziecko wyniosła 89,03.

Liczba nowonarodzonych dzieci na 100

mieszkańców wyniosła 1,12. Średnia gęstość zaludnienia dla gminy Goczałkowice-Zdrój
kształtuje się na poziomie 142 os/km2 jednak biorąc pod uwagę jedynie wschodnią część
gminy, bez Zbiornika Goczałkowickiego, wskaźnik ten wzrasta do 330 osób/km2, przy
średniej z 2017 roku dla powiatu pszczyńskiego 235 os/km2 oraz 369 os/km2 dla
województwa śląskiego.

Przebieg procesów

demograficznych

determinuje

również

zróżnicowany w poszczególnych grupach wiekowych współczynnik feminizacji oraz
struktura wiekowa ludności. Zmiany liczby ludności w ostatnich latach przedstawia poniższy
wykres.
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Zmiany liczby ludności na terenie gminy Goczałkowice Zdrój w latach 2014-2017
Źródło: Dane GUS, stan na 31 grudnia 2017

W kształtowaniu wielkości zaludnienia zasadnicze znaczenie odgrywają takie
czynniki, jak: przyrost naturalny, saldo migracji, współczynnik feminizacji oraz struktura
wiekowa ludności. W odniesieniu do Gminy Goczałkowice-Zdrój wskaźniki opisujące
sytuację oraz zmiany demograficzne można uznać za charakterystyczne dla ogółu gmin
powiatu. Dane statystyczne w zakresie podstawowych czynników kształtujących lokalną
sytuację demograficzną przedstawiono w poniższych zestawieniach.

Tabela 2 Ruch naturalny ludności w gminie Goczałkowice-Zdrój w latach 2012-2017
Wyszczególnienie:
Przyrost naturalny
ogółem
w tym:
mężczyźni
kobiety

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-12

-5

2

-3

10

26

-14

-3

-6

9

2

20

2

-2

8

-12

8

6
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Urodzenia żywe na 1000
ludności
Zgony na 1000 ludności
Przyrost naturalny na
1000 ludności

8,64

8,65

8,78

10,83

9,13

11,77

10,46

9,41

8,47

11,28

7,63

7,90

-1,82

-0,76

0,30

-0,45

1,50

3,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przyrost naturalny określając tendencję rozwoju populacji na przestrzeni ostatnich lat
był bardzo dynamiczny osiągając średnią 26 w 2017 roku. Względem lat ubiegłych wskaźnik
ten uległ znacznemu wzrostowi. Na poziomie dodatnim utrzymał się wskaźnik przyrostu
naturalnego zarówno mężczyzn (20), jak i kobiet (6). Współczynnik feminizacji w roku 2017
wyniósł 107. Liczba urodzeń żywych na 1000 ludności największa była w 2017 roku i
wyniosła 11,77. W tym samym czasie zanotowano najwyższy dodatni przyrost naturalny na
1000 ludności od ostatnich kilku lat. Wskaźnik ten w 2017 roku wynosił 3,87.

Tabela 3 Struktura ludności gminy według ekonomicznej grupy wieku
Wiek
przedprodukcyjny
Wyszczególnienie

(0-17 lat)

Wiek produkcyjny
(18-64 lat)

Wiek
poprodukcyjny
(65 lat i więcej)

[osoby]

[%]

[osoby]

[%]

[osoby]

[%]

2012

1 061

19,8

4 451

63,6

1 096

16,6

2013

1 046

19,3

4 432

63,6

1 127

17,1

2014

1 045

19,3

4 418

63,0

1 180

17,8
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2015

1 033

19,0

4 429

62,9

1 212

18,2

2016

1 022

18,6

4 414

62,6

1 257

18,8

2017

1 042

18,8

4 386

61,8

1 308

19,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na tle powiatu pszczyńskiego gminę wyróżniają także: znacznie większy udział
pracujących oraz niski odsetek bezrobotnych w grupie osób w wieku produkcyjnym, a także
istotnie większa liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w odniesieniu do ludności
w wieku produkcyjnym, w tym także podmiotów nowo wpisanych do tego rejestru.
Charakterystyczny dla gminy jest ponadto wysoki standard zasobu mieszkaniowego,
znajdujący odzwierciedlenie w znacznej przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań (105
m2) oraz w powszechnym dostępie do sieci infrastruktury technicznej (zwłaszcza
kanalizacyjnej i gazowej). Zwracają również uwagę wyższe od przeciętnych dla powiatu
dochody i wydatki budżetu gminy na mieszkańca.
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GOSPODARKA
Według danych z Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej w gminie
na przestrzeni lat 2012– 2018 zaobserwowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych. W
roku 2018 w gminie Goczałkowice-Zdrój zarejestrowanych było 8759 podmiotów
gospodarczych, czyli o 77 podmiotów więcej w porównaniu do roku 2012. W badanym
okresie wzrosła liczba podmiotów prywatnych. W tabeli poniżej przedstawiono zmiany liczby
podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2012 – 2018 z podziałem na sektor publiczny i
prywatny.
Tabela 4 Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w latach 2012 – 2018 w GoczałkowiceZdrój
Podmioty gospodarcze ogółem
Wyszczególnienie
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sektor publiczny

17

18

18

19

19

16

16

Sektor prywatny

781

797

803

817

823

816

859

Ogółem

798

815

821

840

848

838

875

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz materiały własne

Na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój działa łącznie 16 podmiotów należących do sektora
publicznego i są to głównie państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego. W tym
sektorze działa jedna spółka handlowa.
W 2018 roku działało 859 podmiotów sektora prywatnego, w tym 666 podmiotów to osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 87 podmioty to spółki handlowe, w tym 4 to
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. Na terenie gminy działało 12
stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz 3 fundacje.
Analizując liczbę podmiotów gospodarczych według grup rodzajów działalności, w
poprzednich latach, daje się zauważyć, że największy udział w ogóle podmiotów
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gospodarczych w gminie mają usługi – ok 64%. Najmniejsze znaczenie ma rolnictwo,
łowiectwo i leśnictwo, które stanowi nieco ponad 2% wszystkich podmiotów.
Tabela 5 Podmioty gospodarcze według działów PKD 2007
Działy PKD

2012

2013

2014

2015

2016

18

16

15

17

17

Przemysł i budownictwo

255

263

272

278

284

282

Pozostała działalność

525

536

534

545

547

539

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo,
rybołówstwo

2017
17

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 6 Na tle powiatu pszczyńskiego gminę wyróżniają także: znacznie większy udział
pracujących oraz niski odsetek bezrobotnych w grupie osób w wieku produkcyjnym, a także
istotnie większa liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w odniesieniu do ludności
w wieku produkcyjnym
STYCZEŃ 2018 R.
ogółem

1. Ogółem bezrobotni

w tym

poprzednio pracujący

2. Osoby bez kwalifikacji
zawodowych

kobiety

prawem

ogółem

w tym

w tym z

kobiety

prawem

do

do

zasiłku

zasiłku

52

15

88

52

10

77

45

15

76

43

10

4

2

2

6

4

4

11

7

0

12

9

0

23

13

1

25

12

1

dotyczących zakładu pracy

niepracujące

w tym z

88

zwolnieni z przyczyn

osoby dotychczas

w tym

GRUDZIEŃ 2018 R.
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3. Osoby bez doświadczenia

16

9

0

18

12

0

5

5

0

7

7

0

-

18

-

-

16

-

6. Osoby do 30. roku życia

24

18

4

25

20

1

7. Osoby długotrwale bezrobotne

38

20

1

40

24

0

8. Osoby powyżej 50. roku życia

28

15

6

24

10

6

7

4

0

7

3

0

18

17

2

18

17

2

0

0

0

1

1

0

5

2

0

10

6

1

zawodowego
4. Osoby w okresie do 12 miesięcy
od dnia ukończenia nauki
5. Kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka

9. Osoby korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej
10. Osoby posiadające co najmniej
jedno dziecko do 6. roku życia
11. Osoby posiadające co najmniej
jedno dziecko niepełnosprawne do
18. roku życia
12. Niepełnosprawni
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Zasoby materialne gminy
1.

Infrastruktura drogowa

Drogi gminne: 30,9 km
w tym:
1) drogi o nawierzchni bitumicznej: 16,6 km
2) drogi o nawierzchni z kostki betonowej: 10,7 km
3) drogi o nawierzchni tłuczniowej: 2,7 km
4) drogi o nawierzchni gruntowej: 0,9 km
Chodniki - łączna powierzchnia: 5 330,1 m2
3 mosty z betonu zbrojonego (żelbetowe) o łącznej długości 17,0 m i pow. 82,6 m2.
W ramach bieżącego utrzymania dróg Administracja Zasobów Komunalnych realizowała
remonty dróg polegające na:
-

remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznej – usuwanie dziur w nawierzchni

-

uzupełnieniu klińca drogowego na drogach o nawierzchni utwardzonej klińcem

-

czyszczeniu rowów przydrożnych i korytek deszczowych

-

uzupełnianiu i wymianie oznakowania drogowego (projekty organizacji ruchu)

-

instalowaniu urządzeń związanych z drogami – w 2018 wykonano dwie wiaty
przystankowe przy ul. Brzozowej oraz cztery ławki wraz z koszami na śmieci przy
ul. Jeziornej.

2.

Oświetlenie uliczne

Do zadań Administracji Zasobów Komunalnych w zakresie oświetlenia ulicznego w 2018r.
należała obsługa 674 lamp (opraw) ulicznych, znajdujących się na sieci Tauron Dystrybucja.
Są to oszczędnościowe oprawy sodowe z redukcją mocy. Naprawa oświetlenia ulicznego w
tym opraw oświetleniowych odbywa się na podstawie umowy świadczenia usług
oświetleniowych przez Tauron Dystrybucja Serwis Spółka Akcyjna.
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Umowa, oprócz usuwania niesprawności oświetlenia ulicznego zawiera również możliwość
dobudowy opraw oświetleniowych na koszt wykonawcy na istniejącej sieci oświetleniowej w
ilości 15 szt. w okresie obowiązywania umowy. Możliwość ta wykorzystuje się do
uzupełniania oświetlenia w miejscach niedoświetlonych, wskazywanych m.in. przez
mieszkańców gminy.
Oprócz w/w ilości opraw w zasobach gminy są również oprawy znajdujące się na sieci
oświetleniowej wybudowanej przez Gminę. Takie oprawy znajdą się między innymi:
w Parku Zdrojowym – budowa sieci podczas modernizacji parku, oprawy dekoracyjne
na ul. Azaliowej - budowa sieci wraz z budową drogi, siedem opraw LED
Pod koniec 2018r. rozpoczęto wstępne prace przygotowawcze dotyczące wykonania sieci
oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem opraw LED przy ul. Rzemieślniczej oraz Szkolnej
Bocznej. Inwestycje planuje się wykonać w 2019r.
3.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków

Gminna infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna obejmuje:
1) sieć wodociągową (bez przyłączy) o długości 70,1 km
2) sieć kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy) o długości 61,2 km
3) 10 przepompowni ścieków, w tym 2 przepompownie kanalizacji podciśnieniowej.
Odbiorcy usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w podziale na:
odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) korzystające:
-

zarówno z sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej - 1758

-

tylko z sieci wodociągowej - 60

-

tylko z sieci kanalizacyjnej - 33

odbiorców pozostałych (instytucje, działalność gospodarcza) korzystających
-

zarówno z sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej - 78

-

tylko z sieci wodociągowej - 9
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-

tylko z sieci kanalizacyjnej - 5

Liczba mieszkańców korzystających z usług AZK w zakresie zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków, na dzień 31.12.2018 - 6.675
w podziale na:
-

zarówno z sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej - 6340

-

tylko z sieci wodociągowej - 216

-

tylko z sieci kanalizacyjnej - 119

Liczba przyłączy ryczałtowych w podziale na przyłącza:
-

zarówno z sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej - 2

-

tylko z sieci wodociągowej - 3

-

tylko z sieci kanalizacyjnej - 0

Cena wody i ścieków
W 2018 r. weszły w życie nowe taryfy zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Goczałkowice-Zdrój. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązują od dnia 1
czerwca 2018 r.
Cena za 1 m3 dostarczonej wody w całym okresie obowiązywania taryfy tj. w okresie 3 lat,
w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:

Tabela 7
Taryfowa grupa
odbiorców

Cena Cena z

Jednostka

Wyszczególnienie

netto

VAT

miary

Cena za 1 m3 dostarczonej

4,83

5,22

zł / m3
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Taryfowa grupa

Cena Cena z

odbiorców

Wyszczególnienie

Wszyscy odbiorcy

wody

netto

VAT

Jednostka
miary

usług

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w całym okresie obowiązywania taryfy tj. w okresie 3
lat, w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie
wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza:
Tabela 8
Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Wszyscy odbiorcy

Cena za 1 m3 odprowadzonych

usług

ścieków

Cena

Cena z

Jednostka

netto

VAT

miary

7,77

8,39

zł / m3

Jakość wody
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2018r. był prowadzony
przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz w ramach kontroli wewnętrznej
przez AZK Goczałkowice-Zdrój, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W dniu 28.02.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił roczną ocenę
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Goczałkowice-Zdrój w
2018r., w którym stwierdził, że w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i
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fizykochemicznych woda na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój spełnia wymagania
określone we wskazanym wyżej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Ponadto roczna ocena wskazuje, iż w 2018r. nie zgłaszano interwencji na złą jakość wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.
Bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej
W ramach bieżącej eksploatacji oprócz utrzymywania całodobowego pogotowia technicznego
wykonano następujące prace remontowe:
1. awaryjna wymiana sieci wodociągowej:

2.

-

w ul. Handlowej (odcinek między ul. Lipową i DK1) o średnicy 160mm - 225 mb

-

w ul. Sołeckiej (odcinek między ul. Solankową i ul. Róż) o średnicy 160mm - 310 mb

awaryjna wymiana przyłączy:
-

wymieniono 20 przyłączy wodociągowych

-

dokonano również przepięć przyłączy w rejonie remontowanych sieci (ul. Handlowa
oraz ul. Sołecka)

3. wymiana wodomierzy z nieaktualną legalizacją w ilości 417 szt., w tym 100 wodomierzy
wyposażono w moduły zdalnego odczytu. Zainstalowano 11 wodomierzy u nowych
odbiorców.
4. usunięto 63 awarie sieci wodociągowej o różnym charakterze, w tym 16 wycieków wody
5. płukanie sieci lub płukanie przyłączy - 15 interwencji.
Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej
W ramach bieżącej eksploatacji oprócz utrzymywania całodobowego pogotowia technicznego
wykonano następujące roboty remontowe:
1. mechaniczne czyszczenie ciągów kanalizacyjnych – 64 odcinki ciągów kanalizacyjnych
(zapchane lub nadmiernie zanieczyszczone), w tym czyszczenie studni rewizyjnych
2. likwidacja i usunięcie rozszczelnienia wraz z wyczyszczeniem sterownika na kanalizacji
podciśnieniowej - 130 miejsc
3. czyszczenie pompy w przepompowni ścieków - 30 interwencji
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4. czyszczenie i mycie zbiorników przepompowni ścieków - 13 czyszczeń
Infrastruktura gminna na terenie objętym działalnością górniczą
Tabela 9
L.p.

Nazwa ulicy

Długość

Ilość przyłączy

drogi

wod-kan.

m

szt.

1.

Brzozowa

1254

100

2.

Dębowa

1125

20

3.

Graniczna

364

11

4.

Jesienna

456

33

5.

Kryniczanka

483

26

6.

Letnia

800

31

7.

Rolna

332

22

8.

Róz

479

15

9.

Solankowa

948

19

10.

Sołecka

488

23

11.

Staropolanka

166

11

12.

Stawowa

1291

21

13.

Źródlana

1282

58

9468

390

Razem

sieć wodociągowa - ok. 15 km + przyłącza 390 szt. o długości ok. 5 km
sieć kanalizacyjna - ok. 16 km + przyłącza 390 szt. o długości ok. 6 km
przepompownia „Dębowa” w której skład wchodzą dwie przepompownie podciśnieniowe i
jedna przepompownia tłoczna
W ramach umowy z przedsiębiorcą górniczym AZK usuwa szkody górnicze, które występują
w gminnej infrastrukturze wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej, polegające na:
1) remontach nawierzchni drogowej, w tym
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-

usuwaniu zapadlisk w nawierzchni z kostki betonowej i bitumicznej

-

regulacji urządzeń w nawierzchni (studnie rewizyjne, zasuwy wodociągowe)

-

wymianie krawężników i koryt deszczowych

2) remontach sieci wodociągowej, w tym
-

usuwaniu wycieków w ul. Sołeckiej (przed wymianą ciągu) i ul. Letniej

-

wymianie odcinka sieci w ul. Sołeckiej o średnicy 160mm – 310 mb

3) remontach sieci kanalizacyjnej:
-

mechanicznym czyszczeniu ciągów grawitacyjnych w rejonach zmiany
spadków (występowanie tzw. cofki – ul. Kryniczanka, ul. Solankowa), w 2018
wyczyszczono 23 odc. ciągów kanalizacyjnych.

-

Wymianie przyłącza kanalizacyjnego - ul. Staropolanka 4

Uzgadnianie i opiniowanie
W 2018 r. wydano:
1) łącznie 37 warunków technicznych na podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
2) dokonano 15 odbiorów robót związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych i
kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych budynków mieszkalnych, czego efektem
było podpisanie umów z nowymi odbiorcami
3) wyrażono 8 zgód i wydano 8 warunków technicznych na podłączenie posesji do
gminnej sieci kanalizacji deszczowej.

Ponadto, w 2018 r. wydano 57 uzgodnień branżowych, które dotyczyły głównie:
- uzgodnień lokalizacji projektowanych przyłączy i sieci gazowych względem ich
posadowienia do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- uzgodnień lokalizacji projektowanych przyłączy i sieci energetycznych względem ich
posadowienia do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- uzgodnienia projektów przyłączy wod-kan
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- uzgodnienia projektowanej inwestycji PKP pod względem projektowanych rozwiązań
sieciowych, w tym uzgodnienie kolizji z istniejącą siecią wod-kan oraz uzgodnienia
kolizyjnej przebudowy tej sieci.
4.

Gospodarka mieszkaniowa

Mieszkaniowy zasób Gminy na koniec 2018r. przedstawia się następująco:
1) 8 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. szkolnej 70
2) 4 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Powstańców Śl. 43
3) 1 mieszkanie w budynku jednorodzinnym przy ul. Polnej 1c.
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr
XV/122/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy GoczałkowiceZdrój, na lata 2016-2021 oraz Uchwałę nr X/65/07 Rady Gminy Goczałkowice z dnia 3 lipca
2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy Goczałkowice-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11.09.2007r. Nr 150 poz. 2902)
Program zawiera m.in.:
1) Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
Gminy.
2) Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali
3) Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszów
4) Sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami

W 2018r. obowiązywały stawki czynszu ustalone Zarządzeniem Nr 0050/220/2016 Wójta
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 21.12.2016r. Zgodnie z tym Zarządzeniem stawkę bazową
czynszu ustalono w kwocie 3,40 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu,
W Zarządzeniu określono również czynniki podwyższające lub obniżające wysokość czynszu
w zależności od lokalizacji w strefie gminy, usytuowania budynku, stanu technicznego oraz
wyposażenia.
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W 2018r. w drodze eksmisji najemców, nie regulujących należności za czynsz odzyskano
jeden z lokali w budynku przy ul. Szkolnej 70. Lokal ten został wyremontowany

i

przeznaczony do użytkowania w ramach socjalnego najmu lokali.
W 2018r. Gmina nie posiadała lokali socjalnych co skutkowało wypłatą odszkodowań przez
na rzecz najemców posiadających orzeczenia sądowe przyznające mieszkańcom gminy prawo
do lokalu socjalnego. W 2018r. gmina wypłaciła odszkodowania na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej w Pszczynie kwotę 9.007 zł z tytułu nieudzielenia lokalu socjalnego.
W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w roku 2018 zrealizowano 1
wyrok eksmisyjny.
W sądach toczyły się 3 postępowania w sprawie eksmisji i zapewnienia lokalu socjalnego, w
tym 2 postępowanie w sprawie eksmisji z zasobów mieszkaniowych Województwa Śląskiego
oraz 1 postepowanie o eksmisję z zasobów nieruchomości PKP.
Wydano 8 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych. Wydatek z tego tytułu wyniósł
12.854 zł
Wydano 4 decyzje o przyznaniu dodatków energetycznych. Wypłacono 2 dodatki przez okres
12 miesięcy. Wydatek z tego tytułu wyniósł 271 zł.
5.

Gospodarka nieruchomościami

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz.506) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do
poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym
przedsiębiorstw.
Mienie Gminy Goczałkowice-Zdrój obejmuje:
1) nieruchomości, tj. grunty wraz z częściami składowymi, a w szczególności
z budynkami i innymi urządzeniami trwale z gruntem związanymi, jak również
roślinnością i drzewostanem.
2) Infrastrukturę techniczną, tj. urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania:
wody, ścieków, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należące do
części składowych gruntu lub budynku, wchodzące w skład przedsiębiorstwa lub zakładu.
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3) Przedmioty stanowiące wyposażenie biur.
Wykaz mienia komunalnego, według klasyfikacji środków trwałych na dzień 31 grudnia
2018r. stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050/36/2019 Wójta Gminy GoczałkowiceZdrój z dnia 13 marca 2019r w sprawie sprawozdania z
Goczałkowice-Zdrój za 2018r.

wykonania budżetu Gminy

przekazanego Radzie Gminy w marcu 2019r. pismem

SF.3035.01.2019 z dnia 18.03.2019r.
Gospodarka nieruchomościami gminnymi odbywa się w oparciu o ustawę o gospodarce
nieruchomościami, Kodeks Cywilny oraz na podstawie następujących uchwał:
1) Uchwała Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.04.2010r. w
sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej
2) Uchwała nr XXXIX/274/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.04.2010r. w
sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gminy Goczałkowice-Zdrój
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub
na czas nieoznaczony
3) Uchwała nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.04.2010r. w
sprawie zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych w obiektach i na
nieruchomościach stanowiących własność gminy Goczałkowice-Zdrój.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy są w różnym stopniu zagospodarowane.
Nieruchomości te zagospodarowane są poprzez ich oddanie w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie lub dzierżawę osób fizycznych lub osób prawnych oraz poprzez zabudowanie
drogami publicznymi, placami itp.
Użytkowanie wieczyste – dotyczy 2 osób fizycznych oraz 6 podmiotów.
Dzierżawy – dotyczą głównie gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze. Ogólna
powierzchnia wydzierżawionych w 2018r. gruntów stanowiących własność gminy wyniosła
52,0289 ha.
W dniu 26 stycznia 2018r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła Uchwałę nr
XXXII/243/2018 o wyrażeniu zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości
obejmującej teren boisk sportowych położonych w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.
Uzdrowiskowej 44. W związku z tym została zawarta umowa dzierżawy z fundacją „Fundacja
Akademia Łukasza Piszczka” z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. M. Kopernika 11,
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na okres 30 lat, na część działki oznaczonej nr 1516/38 o pow. 4,2070 ha. Dzierżawca
wydzierżawił przedmiot dzierżawy w celu utworzenia i prowadzenia akademii piłkarskiej dla
dzieci i młodzieży. Rozliczanie płatności z tytułu rocznego czynszu dzierżawnego w
wysokości 87 000,- zł. netto następować będzie poprzez sukcesywne, coroczne zaliczanie
należnego czynszu na poczet uzgodnionych i realnie poniesionych nakładów na ulepszenie
przedmiotu dzierżawy czynionych przez dzierżawcę.
W 2018r., działając na podstawie Uchwały Nr XXXI/242/2017 Rady Gminy GoczałkowiceZdrój z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność do
gminnego zasobu części nieruchomości, zawarto umowę notarialną
(Rep. „A” Nr 821/2018; umowa zawarta w dniu 26.01.2018r.) w sprawie nabycia działek przy
ul. Krzyżanowskiego, o łącznej wartości 185 700 zł. Umową objęto następujące działki:
1) nr 2321/36 o pow. 0,0688 ha, nr 2320/36 o pow. 0,0700 ha oraz udział ½ w działce
drogowej nr 2323/36 o pow. 0,0214 ha,
2) nr 2327/36 o pow. 0,0084 ha oraz udział ½ w działce drogowej nr 2328/36
o pow. 0,0183 ha.
W 2018r., na mocy ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego, Gmina Goczałkowice-Zdrój
stała się właścicielem następujących działek:
1) działka nr 1138/47 o pow. 0,0390 ha, Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 20 września
2018r. znak NWXV.7532.1.399.2014
2) działka nr 1068/1 o pow. 0,0100 ha, Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 9 maja
5) 2018r. znak NWXV.7532.1.504.2017
3) działka nr 1922/3 o pow. 0,0440 ha, Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 9 maja 2018r.
znak NWXV.7532.1.503.2017
4) działka nr 1086/54 o pow. 0,0470 ha, Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 13
6) października 2017r. znak NWXV.7532.1.145.2017
W 2018r. na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 2906/2018 zawartej w dniu
06.04.2018r. sprzedano osobom fizycznym 2 działki gminne: działkę nr 1179/38 o pow.
0,2200 ha oraz działkę nr 470/86 o pow. 0,0200 ha. Wartość sprzedanych działek - 131 300 zł.
Sprzedaży dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXV/244/09 Rady Gminy Goczałkowice-
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Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00012952/2
W 2018r. wypłacono odszkodowanie w wysokości 6 990 zł za działkę oznacz. nr 4705/189 o
pow. 0,0105 ha, przejętą z mocy prawa, na podstawie decyzji podziałowej, pod poszerzenie
drogi publicznej.
W 2018r. toczyły się 2 postępowania sądowe dotyczące nieruchomości:
1) nakaz wydania nieruchomości i zasądzenie należności oraz odsetek
2) wydanie nieruchomości i zapłata za korzystanie z nieruchomości.
Ponadto, u komornika został złożony 1 wniosek egzekucyjny o zapłatę odsetek za lata 20142018.
Tabela 10 Obiekty jednostek organizacyjnych gminy przekazane w trwały zarząd:
Lp.

Obiekt

Wartość w zł

Jednostka organizacyjna
gminy

1. Budynki Przedszkola nr 2

591 700,-

Przedszkole nr 2
przy ul. Bolesława Prusa 7

Budynek
2.

centrali

telefonicznej,

udział w działce nr 2717/36 o pow.

49 300,-

Administracja Zasobów
Komunalnych ul. Szkolna 13

0.1595 ha oraz służebność dojścia
do budynku centrali

Budynek
3.

Przedszkola

nr

1,

utwardzenie terenu pod parkingiem
i chodnikiem, udział w działce nr
2717/36

o

pomniejszona

pow.

0.1595
o

ha,

886 000,-

Przedszkole nr 1
przy ul. Szkolnej 15

wartość

służebności

- 45 Raport o stanie Gminy Goczałkowice-Zdrój

a) Hala sportowa, kryta pływalnia,
4.

budynek zaplecza sanitarnego i

16 874 500,-

GOSiR przy ul. Wisławy
Szymborskiej 1

skocznia w dal, kompleks boisk
sportowych, instalacja kolektorów
słonecznych z kotłem gazowym,
parking przy hali sportowej;

b) Budynek byłego gimnazjum wraz z
parkingiem

3 188 400,c)

Budynek

garaże,

szkoły

boisko

do

podstawowej,
piłki

ręcznej,

parking, plac zabaw

6.

Szkoła Podstawowa przy ul.
Powstańców Śl.3
5 028 800,-

„

Razem

5.

26 618 700,-

-

Tabela 11 OBIEKTY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE
Lp.

Obiekt

1. Budynki

„Górnik”

przy

Uzdrowiskowej 61

ul.

Wartość w

Jednostka organizacyjna

zł

gminy

2 237 917

Gminny Ośrodek Kultury
Ul. Uzdrowiskowa 61
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Razem
2.

2 237 917

-

Decyzją Wójta Gminy z dnia 27 marca 2018r. został wygaszony trwały zarząd ustanowiony
na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na nieruchomości przy ul. Uzdrowiskowej 44,
o pow. 47035 m2 zabudowanej budynkiem obsługi boiska, budowlą kortów tenisowych,
boiskiem do piłki nożnej i boiskiem treningowym.
Łączne dochody gminy z tytułu wynajmu hali sportowej i krytej pływalni

wyniosły

124.023 zł. Dochody z tytułu sprzedaży biletów na basen, saunę i siłownię oraz organizacji
imprez sportowo-rekreacyjnych w tych obiektach GOSiR wyniosły 1 163 375 zł.
Służebności
-

służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. działka nr 2725/2, na pow.
9m2, wartość 200,- zł. brutto; umowa not. 07.11.2018r.

Zgody na wejście w teren
1) zgoda na lokalizację gazociągu – dotyczy działki nr 1640/1 i nr 2725/2
Biuro Projektowe UPAK z Pielgrzymowic
2) zgoda na przebudowę gazociągu – dotyczy działki nr 2693/1
AS-GOR s.c. z Chorzowa
3) zgoda na ułożenie kabla energetycznego nN - dotyczy działki nr 2725/2
PBEiO ELWIT z Pszczyny
4) zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – dotyczy działki nr
4504/187 i nr 2285/63
PZD w Pszczynie
5) zgoda na lokalizację przyłącza gazu do budynku mieszkalnego – dotyczy działki nr
2111/36
KS Projekt Sebastian Czauderna Bielsko Biała
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6) zgoda na budowę elektroenergetycznej linii kablowej sN - dotyczy działki nr 2044/2
i nr 2040/2
Boziórski sp. z o.o. Chałupki
7) zgoda na lokalizację kabli sN dla zasilania obiektów sportowych Akademii
Ł. Piszczka w Goczałkowicach-Zdroju – dotyczy działki nr 1516/36
PBEiO ELWIT z Pszczyny
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Oświata i wychowanie
Gmina Goczałkowice- Zdrój jest organem prowadzącym dla dwóch przedszkoli publicznych,
oraz jednej szkoły podstawowej ośmioklasowej z klasami gimnazjalnymi do końca roku
szkolnego 2018/2019.
Na terenie gminy działają 4 niepubliczne placówki oświatowe:
1) Przedszkole Niepubliczne CETIR z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.
Uzdrowiskowej 38
2) Niepubliczne

Przedszkole

MAJA

Agnieszka

Homa-Kurczab,

z

siedzibą

w

Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Żeromskiego 2,
3) Przedszkole Niepubliczne „PRZYGODA” z oddziałami integracyjnymi, siedziba w
Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Szkolnej 82h, działające do dnia 12.01.2018r. jako Punkt
przedszkolny „PRZYGODA”
4) CETIR Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, z siedzibą w
Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 38
Plan sieci publicznych przedszkoli określa uchwała nr XIX/96/2004 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia 09.03.2004r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez
Gminę Goczałkowice-Zdrój publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.
Plan sieci publicznych szkół określa uchwała nr XXIV/192/2017 Rady Gminy GoczałkowiceZdrój z dnia 28.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój do nowego ustroju szkolnego. Uchwała
obowiązuje w okresie od dnia 01.09.2017r. do 31.09.2019r.
Organizację placówek oświatowych, liczbę uczniów oraz wskaźniki dla placówek
publicznych przedstawiono w formie zestawień tabelarycznych.
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Tabela 12 Publiczne Przedszkole nr 1
L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAN NA

STAN NA

01.01.2018 R.

31.12.2018 R.

100

94

4

4

11

11

1) Dyplomowani

2

4

2) Mianowani

6

5

3) Kontraktowi

3

2

Forma zatrudnienia:

11

11

1) Mianowanie

7

8

2) Umowa na czas nieokreślony

1

1

3) Umowa na czas określony

3

2

11

11

1) Pełny etat

9

9

2) Niepełny etat

2

2

9

9

STAN NA

STAN NA

01.01.2018 R.

31.12.2018 R.

1.

Liczba dzieci

2.

Liczba oddziałów

3.

Kadra

pedagogiczna,

w

tym

nauczyciele:

4.

5.

Nauczyciele

wg.

wymiaru

zatrudnienia:

6.

Pracownicy administracji i obsługi

Tabela 13 Publiczne Przedszkole nr 2
L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Liczba dzieci

97

97

2.

Liczba oddziałów

4

4

3.

Kadra

13

13

1) Dyplomowani

2

2

2) Mianowani

7

7

3) Kontraktowi

4

4

Forma zatrudnienia:

13

13

1) Mianowanie

9

9

2) Umowa na czas nieokreślony

0

0

pedagogiczna,

w

tym

nauczyciele:

4.
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5.

3) Umowa na czas określony

2

2

4) Umowa na czas zastępstwa

1

1

5) Umowa zlecenie

1

1

13

13

1) Pełny etat

11

11

2) Niepełny etat

2

2

9

9

Nauczyciele

wg.

wymiaru

zatrudnienia:

6.

Pracownicy administracji i obsługi

Tabela 14 Wskaźniki dla przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018
Przedszkole

Średnia liczba

Etaty

Średnia liczba

Średnia liczba

wychowanków

nauczycieli

wychowanków na

wychowanków na

na oddział

na oddział

etat nauczycielski

etat obsługi

Przedszkole

25,00

3,03

8,24

11,76

23,25

2,65

8,82

10,94

Publiczne nr 1
Przedszkole
Publiczne nr 2

Tabela 15 Wskaźniki dla przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole

Przedszkole

Średnia liczba

Etaty

Średnia liczba

Średnia liczba

wychowanków na

nauczycieli

wychowanków na

wychowanków na

oddział

na oddział

etat nauczycielski

etat obsługi

23,5

2,73

8,57

11,76

24

2,77

8,66

11,29

Publiczne nr
1
Przedszkole
Publiczne nr
2
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W związku z przeprowadzona kontrolą Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
W Pszczynie wszczął postępowanie w sprawie naruszenia przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowej w budynkach Publicznego Przedszkola nr 2 i w kwietniu 2019r. wydał
decyzje nakazujące w określonym terminie dostosowanie budynków Przedszkola do
wymagań i standardów ochrony przeciwpożarowej.
Analiza zakresu prac budowlanych wskazanych w decyzjach (m.in. poszerzenie klatki
schodowej, drogi ewakuacji) wskazuje na zasadność przeniesienia tek placówki do nowej
siedziby, w innej lokalizacji.
Tabela 16 Szkoła Podstawowa nr 1
L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAN NA

STAN NA

01.01.2018r.

31.12.2018r.

1.

Liczba dzieci

612

584

2.

Liczba oddziałów

29

28

3.

Kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele:

70

69

1) Dyplomowani

49

54

2) Mianowani

16

10

3) Kontraktowi

5

5

Forma zatrudnienia:

70

69

1) Mianowanie

50

49

2) Umowa na czas nieokreślony

12

12

3) Umowa na czas określony

8

8

70

69

1) Pełny etat

66

61

2) Niepełny etat

4

8

26

26

4.

5.

6.

Nauczyciele wg. wymiaru zatrudnienia:

Pracownicy administracji i obsługi
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Tabela 17 Wskaźniki zatrudnienia w Szkole Podstawowej
Rok Szkolny

Etaty nauczycieli na

Uczniowie na etat

Uczniowie na etat

oddział

nauczycielski

obsługi

2014/2015

1,91

11,56

33,92

2015/2016

1,92

11,36

36,33

2016/2017

2,34

9,32

32,83

2017/2018

2,35

9,06

36,23

2018/2019

2,32

9,05

34,53

Tabela 18 Liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 oraz
2018/2019
Placówka

Ilość

godzin Ilość

godzin Ilość

godzin

ponadwymiarowych ponadwymiarowych ponadwymiarowych
planowanych

i planowanych

i planowanych

doraźnych

doraźnych

doraźnych

2016/2017

2017/2018

2018/2019

i

(wstępne dane na
koniec maja 2019)
Przedszkola

1856

2529

1176

Szkoła Podstawowa

7416

10599

8664

Gimnazjum

1223

-

-

Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Goczałkowice-Zdrój
w poprzednim roku szkolnym jest corocznie sporządzana i przedstawiana Radzie Gminy w
październiku.
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Szczegółowe dane na temat realizacji planów finansowych gminnych placówek oświatowych,
jak również na temat zrealizowanych projektów oraz wykonanych remontów są zamieszczone
Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018r.
Tabela 19 Placówki niepubliczne

NAZWA

L.P.

PLACÓWKI

LICZBA UCZNIÓW WG.

LICZBA UCZNIÓW WG.

STANU NA 01.01.2018r.

STANU NA 31.12.2018r.

Z

Z

Z

Z

TERENU

INNYCH

TERENU

INNYCH

GMINY

GMIN

GMINY

GMIN

65

29

36

64

26

38

58

26

32

61

25

36

23

7

16

50

21

29

146

62

84

175

72

103

25

8

17

51

21

30

RAZEM

RAZEM

Przedszkole
1.

Niepubliczne
CETIR
Niepubliczne
Przedszkole

2.

MAJA
Agnieszka
Homa-Kurczab
Przedszkole
Niepubliczne

3.

„PRZYGODA”
z

oddziałami

integracyjnymi
RAZEM
PRZEDSZKOLA
CETIR
Niepubliczna
4.

Szkoła
Podstawowa

z

Oddziałami
Integracyjnymi

Placówki niepubliczne otrzymują z budżetu gminy dotację. Podstawa udzielania i rolzicznai
doatcji sa przepisy Prawa oświatowego oraz uchwały rady Gminy:
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1) Uchwała Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018

r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy
Goczałkowice-Zdrój dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania w wykorzystywania
dotacji
2) Uchwała Nr XXXIII/254/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia
26 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Goczałkowice-Zdrój dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji
W 2018r. dotacje do niepublicznych szkół i przedszkoli wyniosły:
1) Przedszkole Niepubliczne „Przygoda” z oddziałami integracyjnymi - 337.856 zł
2) Niepubliczne Przedszkole MAJA Agnieszka Homa-Kurczab - 582.591 zł
3) Przedszkole Niepubliczne CETIR - 1.133.757 zł
4) Niepubliczna Szkoła Podstawowa CETIR - 882.229 zł
Razem dotacje - 2.936.433 zł
W 2018r. były prowadzone kontrole w 2 placówkach niepublicznych.
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Kultura

W Gminie Goczałkowice-Zdrój działają 2 samorządowe instytucje kultury posiadające
osobowość prawną:
1) Gminny Ośrodek Kultury
2) Gminna Biblioteka Publiczna
Obie instytucje mieszczą się w jednym budynku, przy ul. Uzdrowiskowej 61 zwanym
„Górnikiem”, pochodzącym z 1899r, wpisanym do rejestru zabytków. Oprócz wymienionych
instytucji kultury w budynku ma swoją siedzibę:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej (parter, od lipca 2018r.),
2) Punktu Przyjęć Dzielnicowych (II piętro),
3) Punkt Konsultacyjny (II piętro),
4) Koła Emerytów i Rencistów (II piętro),
5) Punktu Informacji Turystycznej (parter).
W 2018r, w budynku „Górnik” przeprowadzono remont, którego koszt wyniósł 1.517.5789
zł, w ramach projektu pn. „Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju
przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych”. Na realizację tego projektu
gmina pozyskała dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna
i zdrowotna. Kwocie 878.505 zł.
W ramach prac remontowych wykonano m.in. odwodnienie obiektu, remont piwnic,
malowanie sal i korytarzy, remont łazienek, renowację stolarki drzwi, wymianę oświetlenia,
położenie płytek i laminatów, adaptację strychu na II piętrze. Ponadto zamontowano windę
wewnątrz budynku i dostosowanie budynku do przepisów PPOŻ. Po remoncie powierzchnia
użytkowa budynku powiększyła się do 1411m2.
W okresie remontu tj. od lutego do grudnia 2018 r. GOK miał swoja siedzibę w budynku
Urzędu Gminy przy ul. szkolnej 13. instytucja przebywała w lokalu zastępczym
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Koszty eksploatacji budynku oraz otoczenia, jak również koszty zatrudnienia sprzątaczki,
woźnego i konserwatora w całości ponosi GOK.

Tabela 20 Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury:
ROK

ZATRUDNIENIE

UMOWA ZLECENIE

W PRZELICZENIU

LUB DZIEŁO

NA ETATY

(średnia roczna)

2017

5,75

31

2018

5,75

22

Tabela 21 Działalność merytoryczna w liczbach:
Wyszczególnienie

Rok 2017

Rok 2018

imprezy

35

46

przeprowadzone warsztaty

13

10

grupy artystyczne

4

3

Wydawnictwa

1

1

Nakład w szt.

1200

1200

Gminny Ośrodek Kultury jest animatorem życia kulturalnego na terenie gminy. Do jego
statutowych

zadań należy przygotowanie ciekawej oferty kulturalnej i edukacyjnej

skierowanej do różnych grup wiekowych i środowiskowych z terenu Gminy, a także do
kuracjuszy przebywających czasowo w miejscowym uzdrowisku. Priorytetem ośrodka jest
wspieranie amatorskiej działalności artystycznej mieszkańców, poprzez stwarzanie warunków
do rozwijania talentów i pasji. Informacje o prowadzonych zajęciach i planowanych
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wydarzeniach

kulturalnych oraz relacje ze wszystkich spotkań, imprez i wydarzeń

kulturalnych rozpowszechniane są za pomocą samodzielnie projektowanych plakatów, stron
internetowych www.gok.goczalkowicezdroj.pl , www.goczalkowicezdroj.pl , www.pless.pl ,
portalu społecznościowego Facebook oraz gazety lokalnej – „Wiadomości Goczałkowickie”.
GOK jest finansowany z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz dochodów z prowadzonej
działalności, a także środków pozyskanych od sponsorów.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:
1) Zespół Folklorystyczny Goczałkowice, który w 2018r. obchodził Jubileusz 65-lecia
2) Klub Środowiskowy dla Dorosłych, prowadzony we współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.
Gminny Ośrodek Kultury wspiera działalność Goczałkowickiej Orkiestry Dętej, Koła
Gospodyń Wiejskich, Chóru Parafialnego „SEMPER COMMUNIO” oraz

Koła

Regionalnego przy Szkole Podstawowej nr 1.
Z różnych form zajęć organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury tygodniowo korzysta w
od 206 do 220 osób.
Ważniejsze wydarzenia kulturalne i imprezy w 2018r.:
1)udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
2)Konkurs Piosenki Młodzieżowej – Twórczość Jacka Lecha
3)Dni Goczałkowic
4)Goczałkowicki Festiwal Róż
5)Gminno-Powiatowe Dożynki
6)Ogólnopolski Festiwal Fotografii Ojczystej
7)Gminny Dzień Seniora
8)Koncerty
9)Wystawy
10)

Konkursy:

11)

„Wielkanocny Konkurs Plastyczny
a. „Portret mojej mamy”
b. „Kwiaty Polskie
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12)

„Święta Bożego Narodzenia w moim domu, gminie, regionie”

13)

„Pogodejmy po naszymu”

14)

„Jesteśmy jedną rodziną”

15)

Rodzinne wyjazdy wakacyjne z GOK-iem

16)

Udział w przeglądach i konkursach:

m.in. udział Zespołu Folklorystycznego

Goczałkowice w przeglądzie „Złoty Kłos”, w spotkaniach „Pod Brzymem”,

w

przeglądzie „Złoty Talizman”, w „Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem”
Gminna Biblioteka Publiczna
W związku z remontem budynku „Górnik”, w którym Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją
siedzibę, w 2018r. Biblioteka czasowo zajmowała pomieszczenia w budynku Starego Dworca
przy ul. Uzdrowiskowej 74.
W miesiącu grudniu Biblioteka była nieczynna,

ze względu na przeprowadzkę do

wyremontowanej siedziby, konieczność uporządkowania księgozbioru oraz aranżację
pomieszczeń wypożyczalni.
Zatrudnienie w Bibliotece wynosi 3 etaty. W Bibliotece nie zatrudnia się dyrektora;
zarządzanie Biblioteką powierzono Gminnemu Ośrodkowi Kultur na podstawie umowy …..
Tabela 22 Działalność Biblioteki w liczbach:
L.p.

Wyszczególnienie

Rok 2017

1.

Wypożyczenia ogółem

Rok 2018

21812

15858

dzieci

4556

2438

dorosłych

14842

12224

2193

1008

15316

15731

591

415

12760

10158

3950

4000

w tym:
literatura
literatura

piękna
piękna

dla
dla

literatura niebeletrystyczna
2.

Księgozbiór
w tym zakup:
na kwotę:
w

tym:

z dotacji Ministerstwa Kultury i
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Dziedzictwa Narodowego
3.

Czasopisma

8

10

4.

Audiobooki

135

154

5.

Odwiedziny czytelni internetowej

441

11

W miesiącu grudniu Biblioteka była nieczynna,

ze względu na przeprowadzkę do

wyremontowanej siedziby, konieczność uporządkowania księgozbioru oraz aranżację
pomieszczeń wypożyczalni.
W roku 2018 odnotowano spadek wypożyczeń we wszystkich grupach wiekowych.
Przyczyną był wspomniany wcześniej remont siedziby, czego skutkiem było prowadzenie
działalności w ograniczonych warunkach lokalowych.
W 2018 roku księgozbiór powiększył się o 415 woluminów. Ponadto zakupiono 19
audiobooków.
W roku 2018r. w Bibliotece były dostępne następujące czasopisma:
1) Polityka
2) Wprost
3) Poradnik domowy
4) National Geographic
5) Focus
6) Twój Styl
7) Viva
8) Bibliotekarz
9) Świerszczyk
10) Mały artysta
11) Śląsk.
W 2018 r. Biblioteka nie zakupiła czasopism elektronicznych – brak zainteresowania ze
strony czytelników tą formą przekazu.
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Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała w 2018r. kilka imprez i wydarzeń kulturalnych
dla dorosłych czytelników. Z inicjatywy Biblioteki odbywały się cykliczne zajęcia języka
angielskiego dla dorosłych oraz warsztaty komputerowe dla seniorów. W ramach współpracy
z innymi jednostkami Biblioteka organizowała: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne,
imprezy związane z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Tygodnia
Bibliotek, Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz akcją Narodowego Czytania
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Ponadto realizowała projekt pn. „Mała książka wielki
człowiek” finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Włączając się w obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości, Gminna Biblioteka
Publiczna przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową i Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji sfinansowała i współorganizowała interaktywny Rodzinny
Quiz na 100-lecie odzyskania niepodległości - „Nasza mała i wielka ojczyzna”.
Z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek, Biblioteka zorganizowała warsztaty recytatorskie pt.
„Słyszalność, nośność, wyrazistość – warsztaty żywego słowa”.

Sport i rekreacja
Zadania gminy w zakresie sportu i rekreacji realizuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Goczałkowicach-Zdroju został utworzony w marcu 2005r. na mocy uchwały nr
XXVIII/167/2004 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z 7 grudnia 2004 roku.
Ośrodek działa w formie jednostki budżetowej Gminy Goczałkowice-Zdrój, której
przedmiotem działania jest rozwój kultury fizycznej oraz organizowanie działalności w
dziedzinie rekreacji ruchowej. Siedziba Ośrodka mieści się w Goczałkowicach-Zdroju przy
ul. Wisławy Szymborskiej 1.
W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju zatrudnionych jest 33
pracowników, z czego 28 pracowników pracuje w systemie zmianowym (21 w systemie
dwuzmianowym, 7 w systemie trójzmianowym). Z końcem sierpnia 2018 r. pracę w Ośrodku
zakończył Kierownik Jan Bukowczan. Od 1 września 2018 r. kierownikiem Ośrodka jest
Radosław Jeleń.
Zarządzanie obiektami sportowymi
Gminny Ośrodek Sporu i Rekreacji zarządza następującymi obiektami:
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-

Hala sportowa „Goczuś”, w której mieszczą się: hala sportowa o wymiarach

-

44,2 x 23,5 metrów, siłownia, salka fitness;

-

Kryta pływalnia „Goczuś”, w której mieszczą się: basen sportowy o wymiarach

-

25 x 16 metrów, basen rekreacyjny o wymiarach 15 x 8,5 metrów, sauna, dwa jacuzzi,
zjeżdżalnia;

-

Kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” składający się z dwóch boisk:
piłkarskiego ze sztuczną murawą oraz wielofunkcyjnego;

-

Siłownia zewnętrzna składająca się z czterech podwójnych stanowisk;

-

Bieżna i skocznia w dal;

-

Parking.

Do

lipca

2018

r.

Ośrodek

zarządzał

również

obiektami

sportowymi

przy

ul. Uzdrowiskowej 44.
Rozwój bazy sportowej
W 2018r. prowadzono następujące inwestycje i remonty:
-

Budowa stacji transformatorowej;

-

Remont rury zjeżdżalni krytej pływalni;

-

Punktowe malowanie dachów hali sportowej i krytej pływalni;

-

Wymiana profili stalowych podtrzymujących rury instalacji glikolowejkolektorów
słonecznych;

-

Fugowanie niecki basenu rekreacyjnego.

Ilość osób korzystających z obiektów w 2018 roku:
-

Kryta pływalnia wejścia komercyjne - 119 626 osób

-

Kryta pływalnia - szkoła od września - 8 869 osób

-

Kryta pływalnia - kluby sportowe z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój – 840 osób

-

Hala sportowa – od października - 12 564 osób
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-

Boisko „Orlik” – od października - 3 054 osób.

Szacuje się, że w 2018 roku z wszystkich obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Goczałkowice-Zdroju korzystało w sumie około 175000 osób.
Imprezy, zawody, turnieje
Ośrodek organizował zawody sportowe i rekreacyjne w wielu dyscyplinach sportowych
(piłka nożna, futsal, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, badminton, pływanie, nornic
walking, biegi przełajowe). Organizowane zawody mają charakter: gminny, powiatowy,
wojewódzki, ogólnopolski i międzynarodowy.
Najważniejsze imprezy organizowane i współorganizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju w 2018 r.:
-

Turniej Futsalu Drużyn Seniorskich o Puchar Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

-

„Ferie z Goczusiem 2018”

-

Liga Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice

-

5. Mistrzostwa Śląska Amatorów w Pływaniu

-

6. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Łukasza Piszczka

-

Spartakiada Przedszkolaków

-

Rajd Rowerowy Koroną Zapory Goczałkowickiej

-

III Goczałkowicki Bieg św. Huberta

-

VIII Memoriał Pływacki im. Krzysztofa Kanika

-

VI Międzyszkolny Turniej Koszykówki z okazji Święta Niepodległości

-

Akcja „Przepłyńmy 100 kilometrów na 100-lecie Niepodległej”

-

Mikołajkowe Zawody Pływackie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach prowadził naukę pływania dzieci w
klasach I-III szkoły podstawowej w ramach upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży
w Gminie Goczałkowice-Zdrój. Zajęcia prowadzone są przez ratowników GOSiR. Projektem
objętych jest osiem klas szkoły podstawowej I-III, w sumie 171 uczniów.
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Pomoc społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju, jako jednostka organizacyjna gminy
Goczałkowice-Zdrój realizuje zadania zlecone i własne w zakresie zabezpieczenia
społecznego ,w tym:
1) zadania z zakresu pomocy społecznej
2) zadania z zakresu świadczeń
3) zadania zakresy prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
4) zadania związane z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
5) zadania związane z prowadzeniem postepowań w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
6) zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach
7) zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
8) zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
9) zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
10) zadania związane z prowadzeniem postępowań w sprawach o świadczenia z programu
„Dobry start”.
Łącznie zrealizowana pomoc w ramach zadań własnych i zleconych w 2018r. wyniosła
6.298.937 zł. W ramach pomocy społecznej, bez względu na rodzaj i formę pomocy, na
podstawie decyzji, udzielono pomocy 212 osobom w 143 rodzinach.Pomoc udzielona w
postaci pracy socjalnej została zrealizowana w 87 rodzinach. Pracą socjalną prowadzoną w
oparciu o kontrakt socjalny objęto 9 rodzin. Liczba wydanych decyzji w ramach pomocy
społecznej - 889 z tego:
1) Zasiłek celowy - 703
2) Zasiłek okresowy - 119
3) Zasiłek celowy na zdarzenie losowe - 1
4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 35
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5) Zasiłek stały - 14
6) DPS - 1
7) Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych - 9
(6 potwierdzające, 1 uchylająca i 2 odmowy)
8) Umorzenie postępowania - 7
Tabela 23 Powody przyznania pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej:
LP

Powody

przyznania 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

pomocy
1.

Ubóstwo

65

57

65

69

64

59

52

2.

Sieroctwo

0

0

0

0

0

0

0

3.

Bezdomność

5

4

4

3

2

3

4

4.

Potrzeba

ochrony 26

23

27

22

20

20

17

tym: 24

23

24

21

18

17

16

macierzyństwa
w
wielodzietność
5.

Bezrobocie

66

58

58

59

53

67

55

6.

Niepełnosprawność

56

59

65

71

61

63

69

7.

Długotrwała

ciężka 108

113

108

120

107

119

113

Bezradność w sprawach 122

129

95

145

136

144

139

26

27

22

15

15

17

i

choroba
8.

opiek.-wychowaw.

i

prowadzenia
gospodarstwa
domowego
w

tym: 27

rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne

18

15

16

20

19

16

16

Przemoc w rodzinie

7

3

11

10

2

3

2

10. Potrzeba ochrony ofiar 0

0

0

0

0

0

0

19

21

25

27

25

31

9.

handlu ludźmi
11.

Alkoholizm

37
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12. Narkomania
13. Trudności

1

0

0

0

0

0

w1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu
karnego
14. Trudności w integracji 0
osób, które otrzymały
status

uchodźcy

lub

ochronę uzupełniającą
15. Zdarzenie losowe

18

1

3

1

2

2

1

16. Sytuacja kryzysowa

0

0

1

0

0

0

0

34

0

0

0

0

0

17. Klęska żywiołowa lub 19
ekologiczna

Rysunek 4Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji
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Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej
W 2018r. kadra Ośrodka liczyła 13 osób w tym: kierownik, pracownicy socjalni: 4 osoby,
pozostali pracownicy: 8 osób. Spośród zatrudnionych pracowników: 11 posiada
wykształcenie wyższe oraz 1 osoba wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w
zawodzie pracownika socjalnego posiada 1 pracownik socjalny
Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ wykonawczy giny jest zobowiązany corocznie
do sporządzenia i przedstawienia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej w
oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej. Ocena winna obejmować w
szczególności: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone
na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z
pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 została przekazana
Radzie Gminy w dniu 30 kwietnia 2018r.
Ponadto, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jest zobowiązany corocznie złożyć Radzie
Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka za poprzedni rok i przedstawić potrzeby w
zakresie pomocy społecznej na kolejny rok. Sprawozdanie za 2018r. przekazano do Rady
Gminy w dniu 12.03.2019r.
W w/w dokumentach zawarto szczegółowe informacje w zakresie realizacji zadań
statutowych Ośrodka, jak również przyjętych programów i polityk.
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Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
Gmina Goczałkowice-Zdrój uzyskała status uzdrowiska ze względu na występowanie na jej
terenie złóż borowiny i solanki. Goczałkowice-Zdrój zostały uznane za uzdrowisko z dniem
1 stycznia 1967 r. Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r.
w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska (M.P. 1967 Nr 45, poz. 228).
Obecny Statut

Uzdrowiska

Goczałkowice-Zdrój

Spółka

z

o.o.

określa

Uchwała

Nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Spółka z o.o. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 27
lutego 2013 r., poz. 1885). Statut ten nie obejmuje włączonego do strefy „C” sołectwa
Zabłocie Solanka.
Zgodnie z treścią Statutu przyjętego uchwałą z 2012 r., uzdrowisko nosi nazwę Uzdrowisko
Goczałkowice-Zdrój Spółka z o.o., a jego granicami są granice administracyjne Gminy
Goczałkowice-Zdrój poszerzone W 2015r. o sołectwo Zabłocie Solanka. Sołectwo to zostało
włączone do strefy uzdrowiska Goczałkowice Zdrój z uwagi na występowanie na jej terenie
bogatych złóż solanki oraz borowiny mających właściwości lecznicze.
Obszar uzdrowiska dzieli się na 3 strefy ochrony uzdrowiskowej:
-

strefa „A” – o powierzchni 137,31 ha – obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane
lub planowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub
obsłudze pacjenta lub turysty, w zakresie nieutrudniającym funkcjonowania
lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie;

-

strefa „B” – o powierzchni 677,90 ha – obejmuje obszar, który jest przeznaczony dla
niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru
ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych dla pacjentów – obiektów usługowych,
turystycznych, w tym hoteli, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa
mieszkaniowego

oraz

innych

związanych

z

zaspokajaniem

potrzeb

osób

przebywających na tym obszarze, jest lasem lub jeziorem;
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-

strefa „C” - obejmuje obszar o łącznej powierzchni 4 128,50 ha, w granicach
administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój oraz sołectwo Zabłocie Solanka o pow.
188ha.

Obecnie w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone jest na
podstawie decyzji Nr 30 Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2009 r. Nr MZ-OZU-520-161283/GR/09, zmienionej decyzją Nr 67 Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2013 r. Nr MZ-OZU-52031126-1/WS/13 i zmienionej decyzją Nr 30A Ministra Zdrowia z dnia 07.01.2015 r. Nr MZOZU-523-445/WS/14 uzupełnioną decyzją Ministra Zdrowia z dnia 03.02.2015 r. Nr
OZU.523.100.2015.
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, Gmina GoczałkowiceZdrój jest zobligowana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat,
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia
spełniania przez jej obszar wymagań określonych w ustawie.
W 2018r. Gmina sporządziła operat uzdrowiskowy i przekazała go Ministrowi Zdrowia
pismem z dnia 09.10.2018r., wypełniając tym samym ustawowy obowiązek gminy o statusie
uzdrowiska.
Pismem z dnia 29.10.2018r. Wójt Gminy został wezwany do uzupełnienia operatu. W dniu
16 stycznia 2019r. Gmina przedstawiła Ministrowi Zdrowia dodatkowe informacje i
wyjaśnienia. Aktualnie Gmina oczekuje na decyzję Ministra Zdrowia potwierdzającą
możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
W związku z rozszerzeniem strefy „C” ochrony uzdrowiskowej o sołectwo Zabłocie Solanka
w dniu 17.10.2018r. zawarto porozumienie międzygminne z Gminą Strumień (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z dnia 24.10.2018r. poz. 6644). Porozumienie zawarto na podstawie uchwał Rad
Gmin:
1) uchwały Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 2 października
2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia
wykonania zadania polegającego na opracowaniu operatu uzdrowiskowego w 2018r.
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2) uchwały Nr LI.415.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 września 2018r. w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia wykonania
zadania polegającego na opracowaniu operatu uzdrowiskowego w 2018r.
Na mocy tego porozumienia Gmina Strumień przekazała Gminie Goczałkowice-Zdrój dotację
w kwocie 25.000 zł.

Dotację rozliczono pismem SG.271.3.2018 z dnia 22.11.2018r.

Porozumieniem objęto sporządzenie operatu uzdrowiskowego i przedłożenie go Ministrowi
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Zdrowia oraz sporządzenie projektu i uchwalenie Statutu Uzdrowiska, po uzyskaniu decyzji Ministra Zdrowia o potwierdzeniu możliwości
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego sporządzono operat.
Tabela 24
L.P. Rodzaj wydatku

Wykonawca

Nr

umowy/

nr Wartość

faktury

1.

Badanie

powietrza, IMGW

Państwowy

świadectwo

Badawczy

potwierdzające

Ul. Podleśna 61

Instytut Umowa

nr

Wydatek-

Wydatek - Uwagi

zamówienia

2018r.

2019r.

zł

zł

zł
190.650,00 Płatność zgodnie z

190.650,00

21/U/2017

umową w I półroczu
2019r.,

po

właściwości lecznicze 01-673 Warszawa

zakończeniu badań.

klimatu

Wkład

finansowy

gminy GoczałkowiceZdrój wynosi 50% tj.
95.325 zł
Dotacja z WFOŚiGW
– 50% tj. 95.325 zł
2.

Pomiary hałasu

SGS Polska Sp. z o.o.

Zlecenie

nr

Biuro Pszczyna

SG.271.6.2018

ul. Cieszyńska 52A,

dnia 19.03.2018r.

43-200 Pszczyna

Faktura

Zapłacono

z
nr

10084629 z dnia

8.302,50

8.302,50
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07.06.2018r.
Faktura

nr

10083658 z dnia

8.302,50

8.302,50

30.05.2018r.
3.

Badania

pół Centralny

elektromagnetycznych

Pracy

Instytut
Państwowy

Ochrony Zlecenie

nr

Instytut SG.271.7.2018

z

Badawczy

dnia 25.04.2018r.

Ul. Czerniakowska 16

Faktura

00-071 Warszawa

V/2018/07/00005
z

zapłacono

nr
4.059,00

4.059,00

dnia

10.07.2018r.
4.

Badanie

surowców Narodowy

Instytut

Zdrowia Zlecenie

nr

leczniczych,

Publicznego

SG.271.2.2018

Świadectwa

Państwowy Zakład Higieny

dnia 06.06.2018r.

potwierdzające

w Warszawie

Faktura

właściwości lecznicze Zakład

z
nr

21.863,25

21.863,25

Tworzyw BU/1/6/2018

naturalnych surowców Uzdrowiskowych

z

leczniczych

08.06.2018r.

w Poznaniu

zapłacono

dnia

Ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań
5.

Wykonanie operatu

Eko-log Spółka z o.o.

Umowa

nr

Ul. Świętowidzka 6/3

SG/ZP/271/013/18

zapłacono

61-058 Poznań

zawarta

wynagrodzenia

dnia

34.999,99

zgodnie

z

umową
I

część
tj.
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11.05.2018r.

80%

faktura nr 22/2018
z

27.999,99

wynagrodzenia

7.000,00 określonego

dnia

w

umowie. II część -

10.10.2018r.

20%

wynagrodzenia

umownego – płatne
po

wydaniu

Ministra

przez

Zdrowia

pozytywnej
ostatecznej decyzji w
sprawie
potwierdzenia
możliwości
prowadzenia
lecznictwa
uzdrowiskowego
obszarze

na

objętym

opracowaniem
(operatem)
6.
razem

-

-

268.177,24

70.527,24

197.650,00
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa
Goczałkowice-Zdrój w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego są obsługiwane przez
jednostki zlokalizowane w Pszczynie (Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej). W Gminnym Ośrodku Kultury (ul. Uzdrowiskowa 61) działa
punkt przyjęć dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.
W gminie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna Goczałkowice-Zdrój, realizująca zadania z
zakresu zapobiegania pożarom oraz biorąca udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń, w tym w czasie zagrożenia
powodziowego.
W ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony przed powodzią, w 2018r.
realizowano następujące zadania:
1) kontynuacja współpracy z Komendą Powiatowa Policji w Pszczynie w zakresie m.in.
finansowania ponadnormatywnych godzin służby dzielnicowych
2) udostępnianie lokalu dzielnicowym na potrzeby prowadzonych przez nich działań i
czynności
3) współpraca z Policją w zakresie wykorzystania z mapy zagrożeń, podejmowanie
odpowiednich działań, stosownie do zgłaszanych potrzeb
4) współpraca z Policją, Starostą Pszczyńskim oraz Powiatowym Zarządem Dróg i
Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Dróg w Pszczynie, w zakresie
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
5) opracowanie „Aktualizacji strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w
rejonie zbiornika Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju”
6) wykonanie I etapu budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej
7) udzielenie dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałkowicach–Zdroju na potrzeby
utrzymania jednostki w stanie gotowości do działań ratowniczych
8) pozyskanie środków z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie OSP
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9) udzielenie dotacji do Spółki Wodnej w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie rowów i
urządzeń melioracyjnych
10) udzielenie dotacji do PGW Wody Polskie na dokończenie inwestycji - pn. Regulacja
Potoku Goczałkowickiego
11) okresowe przeglądy wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, w tym z udziałem Spółki
Wodnej oraz przedstawicieli PGW Wody Polskie
12) Współpraca

z

przedsiębiorcą

górniczym

w

zakresie

utrzymania

urządzeń

przeciwpowodziowych w rejonie stawu RONTOK (teren szkód górniczych)
13) rozpoczęcie prac związanych z inwentaryzacja rowów i urządzeń melioracyjnych
14) podjęcie działań związanych z uruchomieniem monitoringu osiadań gruntu na terenach
objętych szkodami górniczymi
15) podjęcie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę zbiornika
retencyjnego w rejonie ul. Zimowej
16) podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym w indywidualnych sprawach z
zakresu bezpieczeństwa i ochrony przed powodzią
17) współdziałanie z Policją w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego
18) współdziałanie z Policją w ramach obowiązku przeprowadzania kontroli palenisk w
ramach wykonania tzw. uchwały antysmogowej przyjętej przez samorząd województwa
śląskiego.
Gmina zawiera porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie w sprawie
przekazania środków na ponadnormatywny czas pełnienia służby przez dzielnicowych,
corocznie, od 2005r.

Miesięczny łączny wymiar ponadnormatywnego czasu służby

dzielnicowych wynosi 80 godzin.
W ramach ponadnormatywnego czasu służby policjanci realizują zadania prewencyjne,
polegające w szczególności na:
1) patrolowaniu miejsc

o największym zagrożeniu przestępczością, patologiami i

zdarzeniami negatywnymi wpływającymi na porządek i bezpieczeństwo na terenie Gminy
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2) czuwanie nad przestrzeganiem porządku i kontrola ruchu drogowego w zakresie
wynikającym z przepisów o ruchu drogowym
3) przeprowadzenie zleconych przez gminę kontroli przestrzegania przepisów uchwały
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy oraz innych aktów prawnych z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz ustawy o recyklingu pojazdów
4) dokonywanie sprawdzeń zlokalizowanych na terenie Gminy punktów skupu

metali

kolorowych pod kątem prawidłowości prowadzenia rejestru
5) kontrolowanie obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałanie alkoholizmowi przez właścicieli placówek handlowych oraz
gastronomicznych
6) zabezpieczenie imprezy i festynów organizowanych na terenie Gminy oraz objęcie
prewencyjnym nadzorem rozgrywek piłkarskich
7) inne zadania wskazane przez gminę z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W ramach porozumienia służby ponadnormatywne pełnione są w formie patrolu, przede
wszystkim w godzinach wieczorowo-nocnych, głównie w weekendy, w celu zapewnienia
patroli policyjnych na terenie gminy.
Ponadto dwa razy w tygodniu dzielnicowi pełnią dyżury w budynku Górnik przy
ul. Uzdrowiskowej 61.
Oprócz w/w porozumienia, w 2018 r. Gmina przekazała dodatkowo na potrzeby Policji kwotę
16.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie, w ramach akcji „Sponsoring”. Podstawą udzielenia dotacji
było porozumienie z Komendą Wojewódzką w Katowicach zawarte w styczniu 2018 r.
W związku z ogromnym ryzykiem i zagrożeniem utraty zdrowia i życia oraz
uciążliwościami spowodowanymi ruchem na DK1, w 2018r. gmina występowała do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w następujących sprawach.
1) w sprawie wykonania odcinkowego pomiaru prędkości na DK 1, na jezdni w kierunku z
Bielska Białej do Katowic na odcinku od granicy gminy Goczałkowice-Zdrój na rzece
Wiśle do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4145S (ulica Brzozowa) i na jezdni w
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kierunku z Katowic do Bielska Białej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową
nr 4144S (ulica Główna) do południowej granicy gminy Goczałkowice-Zdrój na rzece
Wiśle.
2) o wpisanie do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych zadania mającego na celu
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Goczałkowice-Zdrój polegającego
na budowie drogowego obiektu inżynierskiego - obiektu mostowego (kładki) w rejonie
skrzyżowania z ulicami Borowinową oraz Dębową. (kolejny wniosek w tej sprawie)
3) w sprawie działań związanych z budową sygnalizacji świetlnej i modernizacją
skrzyżowania DK1 z drogami gminnymi, w rejonie ulic Stawowej i Zielonej.
Propozycja gminy jest związana z zamiarem zamknięcia przez GDDKiA przejazdu przez pas
rozdziału na skrzyżowaniu ulicy Uzdrowiskowej z drogą krajową nr 1 w GoczałkowicachZdroju.
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Ład przestrzenny, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy jest studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium jest aktem
wewnętrznie obowiązującym, a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem prawa
miejscowego umożliwiającym takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe, kompozycyjno-estetyczne
oraz tworzy warunki do takiego rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym następuje
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu
zagwarantowania

możliwości

zaspokajania

podstawowych

potrzeb

poszczególnych

społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Brak
realizacji ustaleń planu może przyczynić się do zakłócenia ładu przestrzennego oraz
zahamowania zrównoważonego rozwoju na wszystkich polach działalności zarówno
gospodarczych jak i społecznych. Ponadto ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w planie miejscowym umożliwia
wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę bezpośrednio na podstawie planu, bez potrzeby
sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, co w istotny sposób wpływa na przyspieszenie procesu inwestycyjnego.
Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Goczałkowice-Zdrój, przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr XLII/277/2014 z dnia 19.08.2014 r.,
zmienione następnie uchwałą Nr XXXI/234/2017 z dnia 19.12.2017 r.
Zgodnie z obowiązującym studium polityka przestrzenna Gminy Goczałkowice-Zdrój, opiera
się na utrzymaniu uzdrowiskowej funkcji, a co za tym idzie zachowaniu funkcji leczniczych
uzdrowiska poprzez takie gospodarowanie terenami, które uwzględnia potrzeby lecznictwa
uzdrowiskowego, ochrony zasobów naturalnych surowców leczniczych i warunków
naturalnych uzdrowiska.
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W strukturze przestrzennej wschodniej części gminy wyraźnie wyodrębnia się w jej
południowym fragmencie pasmo doliny Wisły z kompleksem stawów hodowlanych i
zbiornikami wodnymi o innych funkcjach, zaś we fragmencie północnym - zespół zabudowy
produkcyjnej i infrastruktury technicznej w sąsiedztwie Pszczyny oraz powstająca zabudowa
usługowa wzdłuż drogi krajowej nr 1, powodująca zacieranie się dystansu przestrzennego
pomiędzy Goczałkowicami-Zdrojem, a Pszczyną.
Wschodnia część gminy jest rozdzielona południkowymi trasami komunikacyjnymi o
znaczeniu krajowym: drogą krajową nr 1 oraz linią kolejową nr 139, tworząc istotne bariery
przestrzenne.
Gmina cechuje się stosunkowo znacznym stopniem ładu przestrzennego, zwłaszcza na
terenach otwartych (tereny wód i dużych kompleksów gruntów rolnych). Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, sporządzone zgodnie z ustaleniami studium, pokrywają
cały obszar gminy, w związku z tym nie są wydawane decyzje o warunkach zabudowy i
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W planach miejscowych
wydzielono obszerny katalog terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania. Dla części wyznaczonych terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania ustalono parametry i wskaźniki urbanistyczne w zakresie
dopuszczalnej powierzchni zabudowy, minimalnego wymaganego udziału powierzchni
biologicznie czynnej oraz dopuszczalnej wysokości zabudowy.
Istotny wpływ na wielkość tych parametrów miało położenie terenów w układzie stref
ochrony uzdrowiskowej i obowiązujące w okresie sporządzania planów przepisy określające
minimalny udział powierzchni terenów zieleni w tych strefach.
Mając na uwadze istnienie na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój uzdrowiska, dziedzictwa
kulturowego, walorów środowiska przyrodniczego oraz stanu rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, jako główne kierunki działań w zakresie zagospodarowania przestrzennego w
Studium ustalono:
-

utrzymanie zróżnicowanej struktury przestrzennej, wyrażającej się w odmiennych
formach użytkowania terenu i różnej intensywności wykorzystania przestrzeni,

-

zmiany w strukturze przestrzenne j gminy polegać będą na rozwoju funkcji, zgodnie z
charakterem stref uzdrowiskowych i ich znaczenia dla lecznictwa uzdrowiskowego,

-

konieczność przekształceń i rewitalizacji wschodniej części uzdrowiska,
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-

Utrzymanie dotychczasowego układu drogowego gminy,

-

rozwój zabudowy usługowej oraz działalności gospodarczych w północnej części gminy,

-

zachowanie

dotychczasowego

przeznaczenia

i

charakteru

terenów

Zbiornika

Goczałkowickiego oraz kompleksu stawów hodowlanych w południowej i zachodniej
części gminy,
-

rozwój zabudowy mieszkaniowej w rejonie osiedla Powstańców Wielkopolskich,

-

zapewnienie trwałości produkcji rolniczej, w tym wyspecjalizowanej w formie
ogrodnictwa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone zgodnie z obowiązującym
studium, obejmują teren całej gminy. W Goczałkowicach-Zdroju obowiązuje:
1. miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych „Czechowice II”,
„Bestwina”, „Rudołtowice” i „Goczałkowice-Zdrój” znajdujących się w granicach
administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój przyjęty Uchwałą Nr XLII/290/10 Rady
Gminy w Goczałkowicach-Zdrój z dnia 7 września 2010 r.
2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Goczałkowice - Dolina Wisły” dla
części obszaru Gminy Goczałkowice-Zdrój obejmującej Jezioro Goczałkowickie przyjęty
Uchwałą Nr XLIX/294/06 Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 6 czerwca 2006
r.
3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Jeziorna,
Grzebłowiec i Azaliowa, znajdujących się w Gminie Goczałkowice-Zdrój, przyjęty
Uchwałą Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15 maja 2018r.
4. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ronda Pod
Bocianem znajdujących się z gminie Goczałkowice-Zdrój, przyjęty Uchwałą Nr
VIII/57/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 lipca 2015 r.
W 2018r. podjęto 2 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia następujących planów:
1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych w gminie
Goczałkowice-Zdrój”, obejmującego teren o powierzchni około 934 ha.
Uchwała w trakcie realizacji. Termin składania wniosków upłynął dnia 21.12.2018r.ZE
względu na konieczność powtórzenia procedury wybory wykonawcy, umowę z
wykonawcą zawarto w dniu 30 kwietnia 2019r. Wartość zamówienia wynosi 148.584 zł i
obejmuje sporządzenie projektu planu, opracowania ekofizjograficznego oraz wniosku o
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zgodę na przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze, jeżeli będzie taka potrzeba.
Termin wykonania zamówienia i przekazania projektu do uchwalenia – 31.12.2020r.

2) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie lasu Remiza”,
obejmującego teren o powierzchni około 3 hektarów,
Uchwała w trakcie realizacji. W dniu 28.12.2018r. Wójt Gminy wydał obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia mpzp. Wnioski można było składać do dnia 31.01.2018r.
Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 04.02.2019r. Wartość zamówienia wynosi
24.969 zł. Termin wykonania zamówienia - 04.12.2019r. Aktualnie trwa opiniowanie
i uzgadnianie projektu planu.
W 2018r. kontynuowano procedurę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ternu boisk sportowych w Gminie Goczałkowice-Zdrój
(Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016r.).
W dniu 14.09.2018r. Wójt Gminy obwieszczeniem zawiadomił zainteresowanych o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Projekt był wyłożony w dniach od 24.10.2018r. do 23.10.2018r. Dyskusja
publiczna odbyła się w dniu 16 października. Uwagi można było składać do 14 listopada
2018r.
W 2018r. podjęto ponadto Uchwałę Nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie

zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego na terenach części lasu Remiza i niektórych sąsiadujących odcinków dróg
planowanych w gminie Goczałkowice-Zdrój. Jednakże Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem
nadzorczym nr IFIII.4131.1.64.2018

z dniu 29 sierpnia 2018r. stwierdził nieważność

uchwały.
Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy na sesji w dniu 16.10.2018r. okresową ocenę
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Goczałkowice-Zdrój oraz obowiązujących

miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego wypełniając tym samym ustawowy

obowiązek wynikający z ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Finanse gminy, realizacja budżetu

Budżet gminy na 2018r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr
XXXI/236/2017 z dnia 19.12.2017r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego z dnia 12.01.2018r. poz. 331.
Według uchwały budżetowej dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój zaplanowano w
kwocie 42.952.092 zł., w tym:
-

dochody bieżące - 41.850.541 zł

-

dochody majątkowe 1.101.551zł.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, planowane dochody wyniosły 45.948.416,84 zł., w
tym: dochody bieżące - 43.371.371,84 zł., dochody majątkowe - 2.577.045 zł.
Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zaplanowano na kwotę 47.384.592,24 zł., w tym:
-

wydatki inwestycyjne - 9.077.083,20 zł

-

wydatki bieżące - 38.307.509,04 zł.

Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne zaplanowano w budżecie Gminy kwotę
9.077.083,20 zł, co stanowiło 19,16% planu wydatków ogółem.
W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości 1.742.427 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 301.500 zł.
Kwotę 607.751,60 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w ciągu roku rat zaciągniętych
pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Rybniku, Banku
Spółdzielczym w Mikołowie i Banku Spółdzielczym w Pszczynie
Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne w 2018r. ustalano w oparciu o następujące uchwały:
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1. Uchwała Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 października
2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z
dnia 25.02.2017r. poz. 5577)
2. Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 listopada 2015r. w
sprawie

określenia

wysokości

stawek

podatku

od

środków

transportowych

obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia
09.12.2015r. poz. 6585)
3. Uchwała nr XX/156/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 29 listopada 2016r. w
sprawie zmiany treści uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia
24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z dnia 06.12.2016r. poz. 6488)
4. Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 listopada 2015r. w
sprawie opłaty targowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia
09.12.2015r. poz. 6586)
5. Uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XI/82/2015 z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 09.12.2015 r. poz. 6587)
zmieniona:
1) Uchwałą Nr XII/101/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia
2015r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XI/82/2015 z dnia 24 listopada 2015r.
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia 31.12.2015r. poz. 7778)
2) Uchwałą Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28 czerwca
2016r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XI/82/2015 z dnia 24 listopada 2015r.
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia 01.07.2016 r. poz. 3655)
3) Uchwałą Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 21 lutego
2017r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XI/82/2015 z dnia 24 listopada 2015r.
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia 24.02.2017r. poz. 1185),
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4) Uchwałą Nr XXX/229/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 21 listopada
2017r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XI/82/2015 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 05.12.2017r. poz. 6567).

Podatnicy podatków i opłat w 2018r.:
1. Podatek od nieruchomości:
1) osoby prawne:
liczba podatników- 65; wydano 2 decyzje; 22 zmiany w ciągu roku
2) osoby fizyczne:
liczba podatników-1132; wydano 812 decyzji wymiarowych: 73 zmiany w ciągu roku
2. Podatek rolny
1) osoby prawne:
liczba podatników- 52; 5 zmian w ciągu roku

3. Łączne zobowiązanie pieniężne, w tym podatek rolny – osoby fizyczne:
liczba podatników- 2505, w tym rolników powyżej 1 ha – 258; wydano 1645 decyzji
wymiarowych; 164 zmiany w ciągu roku
4. Podatek leśny:
1) osoby prawne:
liczba podatników- 2
- deklaracje: 2
5. Podatek od środków transportowych
liczba podatników: 9 osób prawnych, 20 osób fizycznych; 7 zmian w ciągu roku; wydano 1
decyzję
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Podatek od środków transportowych - liczba złożonych deklaracji:
- osoby prawne – 12
- osoby fizyczne – 24
Opłata uzdrowiskowa:
- liczba decyzji: 30
Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów
gminy. Podatnicy dokonują co miesiąc wpłat w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje
z uwzględnieniem stawek uchwalonych przez Radę Gminy.
Podatek od środków transportowych pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone
przez Radę Gminy stawki.
W 2018r. wysłano 399 upomnień osobom fizycznym, 24 osobom prawnym. Wystawiono 147
tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 7 tytułów wykonawczych osobom prawnym.
Wójt Gminy wydał 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego. Łączna wysokość umorzenia wynosi 3.979,02 zł.
Wykonanie budżetu gminy w 2018r.
1. Dochody
wykonano w kwocie 45.579.159,63 zł, co stanowiło 99,20% planu.
w tym:
1) dochody bieżące - 43.769.845,50 zł tj. 100,92% planu
2) dochody majątkowe - 1.809.314,13 zł tj. 70,21% planu
Dochody własne zaplanowano w wysokości 23.447.110,00 zł, wykonano je w kwocie
23.145.971,51 zł, co stanowiło 98,72% planu.
Udział dochodów własnych do dochodów ogółem:
23.145.971,51zł : 45.579.159,63zł = 50,78%
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Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych:
9.201.720 zł tj. 20,19% ogółu dochodów
Podatek od nieruchomości
8.604.753,91 zł tj. 18,89% ogółu dochodów
Dotacje i środki na realizację projektów w ramach Unii Europejskiej:
plan

- 1.295.520,00 zł

wykonanie

-

572.968,52 zł

W 2018r. nie wpłynęły wszystkie zaplanowane dotacje z Unii Europejskiej. Dotacja na
remont zabytkowego budynku Górnik wpłynęła w 2018r. w kwocie odpowiadającej 26,20%
zaplanowanej wysokości. Pozostała jej część zostanie zrealizowana w 2019r., po akceptacji
końcowego wniosku o płatność.
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł z wyłączeniem środków z Unii Europejskiej:
plan

- 9.238.591,84 zł

wykonanie

- 8.599.585,86 zl

Dochody ze sprzedaży majątku:
plan

- 112.115,44 zł

wykonanie

- 108.115,44 zł

2. Wydatki
wykonano w kwocie 44.074.673,02 zł, co stanowiło 93,01%, planu
w tym:
1) wydatki bieżące - 35.901.026,85 zł tj.93,72% planu wydatków bieżących
2) wydatki majątkowe - 8.173.646,17 zł tj. 90,05% planu wydatków majątkowych

- 86 Raport o stanie Gminy Goczałkowice-Zdrój

W ramach wydatków bieżących, wydatki na zadania własne stanowiły 83,25%, wydatki na
zadania zlecone - 16,75%.
Kwotę 4 876 987,64 zł stanowią dotacje udzielone z budżetu Gminy. Na realizację zadań
publicznych wykonanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
wydano 27 369, 24 zł.
Wynik operacyjny – nadwyżka dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami 7.868.818,65 zł
Spłata rat zaciągniętych pożyczek – zgodnie z planem tj., kwota 607.751,60 zł.
Stan finansów Gminy na 31.12.2018roku
1) Zadłużenie ogółem - 2.085.091,00 zł,
W tym:
1) zaciągnięte kredyty - 2.076.000,00 zł
2) zaciągnięte pożyczki - 9.091,00 zł
Zadłużenie na dzień 31.12.2018r. do dochodów ogółem:
2.085.091,00 zł : 45.579.159,63 zł = 4,57%
2. Nadwyżka z lat ubiegłych - 2.152.297,62 zł
3. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem
płatności do 31 grudnia 2018 z tytułu: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy.
4. W roku 2018 wydano 3 decyzje umorzeniowe w podatku od nieruchomości, leśnym i
rolnym dla osób fizycznych. Łączna kwota umorzenia wynosiła 3.979,02 zł.
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową i wolne
środki z lat ubiegłych z lat ubiegłych, a wydatkami bieżącymi:
11.209.472,26zł

Wieloletnia prognoza finansowa
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1) Spłata zadłużenia
następowała zgodnie z ustalonym harmonogramem, w kwotach i terminach wynikających z
zawartych umów. Dokonano spłaty zadłużenia na kwotę 607.751,60 zł. Koszty obsługi długu
wyniosły 66.410,74 zł.
Spłata pożyczek

- 29.751,60 zł.; odsetki

- 1.559,04 zł

Spłata kredytów

- 578.000,00 zł.; odsetki

- 64.851,70 zł

Umorzenie pożyczki - 22.100,00 zł
Na wniosek Gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach umorzył część pożyczki w kwocie 22.100zł, zaciągniętej przez Gminę w 2012r.
na termomodernizację starej części budynku Urzędu Gminy. Umorzona kwota przeznaczona
będzie na finansowanie Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy.

2) Nadwyżka operacyjna – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
W latach 2019-2029 planowany poziom nadwyżki operacyjnej przedstawia się następująco:
rok 2019

-

5.846.120,00 zł

rok 2020

-

5.891.431,00 zł

rok 2021

-

5.920.888,00 zł

rok 2022

-

5.950.492,00 zł

rok 2023

-

5.980.245,00 zł

rok 2024

-

6.010.146,00 zł

rok 2025

-

6.040.196,00 zł

rok 2026

-

6.070.221,00 zł

rok 2027

-

6.100.750,00 zł

rok 2028

-

6.131.254,00 zł
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rok 2029

-

6.161.910,00 zł

W każdym z wymienionych lat objętych wieloletnią prognozą finansową zostaje spełniona
relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące
muszą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.
3) Kwota długu
Spłata zaplanowanego zadłużenia następować będzie do 2029r.
W poszczególnych latach poziom zadłużenia z tytułu podpisanych umów o kredyt/pożyczkę
przedstawia się następująco:
rok 2019

-

2.841.900,00 zł

rok 2020

-

2.159.107,50 zł

rok 2021

-

1.596.717,50 zł

rok 2022

-

1.034.327,50 zł

rok 2023

-

839.937,50 zł

rok 2024

-

705.547,50 zł

rok 2025

-

571.157,50 zł

rok 2026

-

436.767,50 zł

rok 2027

-

302.377,50 zł

rok 2028

-

167.987,50 zł

rok 2029

-

0,00 zł

4) Prognoza limitu spłaty zadłużenia
Prognoza limitu spłaty zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
rok 2019

- 1,46% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,07%

rok 2020

- 1,55% przy dopuszczalnym wskaźniku 6,90%
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rok 2021

- 1,35% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,15%

rok 2022

- 1,31% przy dopuszczalnym wskaźniku 12,36%

rok 2023

- 0,50% przy dopuszczalnym wskaźniku 12,34%

rok 2024

- 0,34% przy dopuszczalnym wskaźniku 12,61%

rok 2025

- 0,32% przy dopuszczalnym wskaźniku 12,61%

rok 2026

- 0,31% przy dopuszczalnym wskaźniku 12,61%

rok 2027

- 0,30% przy dopuszczalnym wskaźniku 12,61%

rok 2028

- 0,29% przy dopuszczalnym wskaźniku 12,61%

rok 2029

- 0,35% przy dopuszczalnym wskaźniku 12,61%

5) Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse Gminy:
Zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej do końca 2020r. przedsięwzięcia znajdują
finansowanie w ramach prognozowanej nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych
w postaci dotacji i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Źródłem finansowania
Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy jest pożyczka z WFOŚiGW w
Katowicach.
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Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych zawartych
w wieloletniej prognozie finansowej
1.

Budowa drogi łączącej ul. Borowinową z ul. Zieloną

W 2017r. zlecono opracowanie projektu drogi. Trwa procedura wydania pozwolenia na
budowę. W 2018r. dokonano częściowej płatności na rzecz wykonawcy projektu. W
Wieloletniej Prognozie Finansowej budowę drogi zaplanowano w 2019roku.
2.

Przebudowa ul. Korfantego, Żeromskiego

Projekty dróg wykonano w 2017r. Zadanie obejmowało przebudowę ul. Żeromskiego na
długości 582m wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6m, przebudowę chodnika na całej
długości o szerokości 1,5-2 m, wykonanie nowych elementów odwodnienia, wymianę
krawężników oraz wykonanie nowych wjazdów. Ponadto wykonano nową nawierzchnię wraz
z wymianą krawężników bocznych odnóg ul. Żeromskiego. Ulica Korfantego przebudowana
została na całej długości 625m. Inwestycja obejmowała również wymianę krawężników oraz
nowe elementy odwodnienia. Zadanie realizowała firma Bruk M. Szczygieł Sz. Zieleźnik z
Goczałkowic-Zdroju. W 2018r. wydano na prace związane z budową tych ulic kwotę
2.707.802,53 zł oraz kwotę 33.210 zł – wynagrodzenie inspektora nadzoru.
3.

Przebudowa ul. Wiślnej

Projekt drogi wykonano w 2017r. W WPF przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w cyklu
dwuletnim, tj.

w latach 2018-2019. Na początku 2018r. zadanie zostało zgłoszone

do

Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła
709.956zł. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej ogłoszonej przez Wojewodę Śląskiego.
W dniu 30.10.2018r. Wojewoda Śląski wydał decyzję o przyznaniu dotacji na to zadanie, w
wysokości 293.435zł. Wydatki poniesione przez Gminę na budowę tej drogi w 2018r.
wyniosły 489.058,33 zł. Zakres inwestycji: przebudowa drogi na odcinku 440 mb o
szerokości jezdni 6m wraz z budową chodnika z kostki betonowej przylegającego do jezdni,
na długości 216m, od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Szymborskiej,
wymiana krawężników na nowe, wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni z
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asfaltobetonu, wjazdów do posesji, przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej oraz
wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, przebudowa łącznika ulicy Wiślnej na długości
140m poprzez wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu, wykonanie nowych wjazdów i
budowa kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca - firma F.U.H. M$S
Bruk Michał Szczygieł Szymon Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju. Wartość robót – według
oferty 1.714.796 zł. Zakończenie prac zaplanowano na 30.05.2019r.
4.

Wykonanie projektu ul. Siedleckiej

W 2018r. wybrano wykonawcę i podpisano umowę o sporządzeniu projektu technicznego
drogi. Projekt zakłada budowę ul. Siedleckiej oraz połączenie drogi z ul. M. SkłodowskiejCurie w Pszczynie. Zadanie będzie współfinansowane z Gminą Pszczyna, która zobowiązała
się pokryć 20% kosztów wykonania projektu tj. 27.429 zł. Koszt zadania - 137.145 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. Ukończenie projektu – w 2019r. Aktualnie trwa postępowanie w
sprawie wydania decyzji środowiskowej.
5.

Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej

W 2014r. została podpisana umowa z firmą Olbrych-Malik s.c. z Krakowa na wykonanie
dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej. Umowa
obejmowała przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej, wykonanie mapy do celów
projektowych oraz sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, uzyskanie przez wykonawcę
niezbędnych uzgodnień i opinii oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
pozwolenia

wodno-prawnego

w

szczególności

w

zakresie

włączenia

rurociągu

odprowadzającego wodę ze zbiornika do Potoku Goczałkowickiego, decyzji o pozwoleniu na
realizację inwestycji w trybie ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Koszt opracowania
wyniósł 70.725zł. Decyzja Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na budowę przedmiotowej
inwestycji została wydana 26.04.2016r.
W 2018r. zrealizowano I etap inwestycji tj. fragment kanalizacji deszczowej o długości
90,74m wraz z zabudową 3 studni 1500mm i jednej 2000mm z wylotem do Potoku
Goczałkowickiego, służącej do odprowadzenia wody z zaprojektowanego zbiornika
przeciwpowodziowego. Wykonawcą tych robót była firma Eurovia Polska SA z Bielan
Wrocławskich Koszt wykonania zadania - 239.850 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł
1.968zł.
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Wyodrębnienie I etapu było podyktowany dążeniem do wykonania części robot budowlanych
przy okazji przebudowy prze Powiat Pszczyński drogi powiatowej - ul. Głównej.
Aktualnie prowadzone są działania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na
wykonanie inwestycji.
6.

„Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.
Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych”

W 2017r. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o
dofinansowanie realizacji projektu pn. „Remont budynku Górnik położonego w
Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych”, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dla osi priorytetowej Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Projekt
obejmował roboty budowlane w

budynku

Górnik na potrzeby Centrum

Usług

Społecznościowych, w tym: przebudowę części ścianek działowych, montaż windy,
zabezpieczenie

przeciwpożarowe

stropów,

przeróbki

instalacji

sanitarnych,

przeciwpożarowych i elektrycznych, izolację ścian piwnic z drenażem opaskowym, instalacje
wod.-kan, c.o., oświetlenie, płytkowanie, odnowienie ścian, wyposażenie. Zadanie
wykonywało konsorcjum firm Instal Bratek z Piasku i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Scala
Bud z Goczałkowic-Zdroju. Umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dotacji na to
zadanie została podpisana w grudniu 2017r. Kwota dofinansowania - 878.505,18 zł. Funkcję
inspektora nadzoru pełniła Firma usług projektowych i budowlanych „Filar” Elżbieta
Wójtowicz Marek Wójtowicz z Krakowa. W 2018r. wydatki na tę inwestycję wyniosły
ogółem 1.517.578,93 zł . Inwestycję zrealizowano w całości.
7.

Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1

W 2017r. za kwotę 18.800zł wykonany został projekt inwestycji. W WPF realizacja
inwestycji została zaplanowana na 2019r. W marcu 2019r. Gmina złożyła do Ministerstwa
S[portu i Turystyki wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Sportowa
Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2019”,
Nazwa przedsięwzięcia - „Remont szkolnej infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr
1 w Goczałkowicach-Zdroju wraz z rozbudową” . Koszt inwestycji – 895.332 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 295.460 zł. Aktualnie trwa ocena wniosku.
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8.

Budowa transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zadanie miało ono na celu optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby
obiektów GOSiR. W 2017r. prowadzone były uzgodnienia i prace przygotowawcze do
realizacji inwestycji. Koszt projektu - 53.997zł. Zadnie zrealizowano w 2018r. Wykonawcą
zadania było Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Kazimierz Zawada z Pszczyny z ceną
176.997

zł.

Przedmiot

zamówienia

obejmował

budowę

kontenerowej

stacji

transformatorowej, budowę sieci kablowej średniego napięcia, przebudowę sieci kablowej
niskiego napięcia, ochronę przed porażeniem, włączenie sieci do istniejącego układu i
zabudowę tablicy pomiarowej. Z nowo wybudowanej stacji transformatorowej zasilane są
Szkoła Podstawowa nr 1, kryta pływania i kompleks boisk Orlik. W 2018r. poniesiono
dodatkowo kwotę 4.516,62zł z tytułu przyłączenia do sieci energetycznej oraz 2.460 zł z
tytułu nadzoru inwestycyjnego.
9.

Odbudowa kanału deszczowego w ul. Powstańców Śląskich

Zadanie polegało na budowie nowej kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Śląskich i
włączeniu w miejscu istniejącego wylotu do potoku Kanar wraz z zabudową nowych studni
rewizyjnych, wykonaniu przełączeń istniejących wpustów ulicznych do nowej sieci, budowie
nowych przyłączy kanalizacji deszczowej, wykonaniu przełączeń istniejących przykanalików
i zabudowie separatora. Roboty wykonywała firma Instal Bratek s.c. K. i J. Bratek z Piasku.
Całkowity koszt zadania wyniósł 1.605.834,50 zł, przy czym wydatki w wysokości 39.000zł
poniesione na to zadanie wiązały się z zapłatą za wykonanie dokumentacji technicznej.
Zadanie było współfinansowane z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w wysokości 781.323 zł.
10.

Badania jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości
leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

Potrzeba przeprowadzenia takich badań wynika z realizacji celu polegającego na zachowaniu
statusu gminy uzdrowiskowej. W maju 2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej przyznał Gminie dotację na częściowe sfinansowanie tego zadania (50%
kosztów) w wysokości 97.650zł Zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2019, a jego
finansowanie nastąpi w 2019r. Wykonawcą zadania jest wybrany w drodze przetargu Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Kraków. Całkowity koszt
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wykonania badań - 190.650 zł, z czego 50% zostanie sfinansowanych z dotacji WFOSiGW w
Katowicach. Kwota niższa niż we wniosku wynika z przetargu.
11.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W dniu 27 stycznia 2015r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwały w sprawie
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Jeziorna,
Grzebłowiec, Azaliowa, a także w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Zadania te zostały zlecone firmie Biuro Rozwoju Regionu
Sp. z o.o. w Katowicach. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w
rejonie ulic Jeziorna, Grzebłowiec, Azaliowa uchwalono w dniu 15.05.2018r. Wydatki
poniesione w 2018r. w związku z uchwaleniem tego planu wyniosły 7.712,10 zł (rozliczenie
końcowe).
W grudniu 2017r. Rada Gminy uchwaliła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

Gminy

Goczałkowice-Zdrój.

Wydatek

z

tytułu

sporządzenia tych zmian w 2018r. wynikał z rozliczenia końcowego umowy z Wykonawcą i
wyniósł 5.092,20 zł.
Wydatki związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu
boisk sportowych przy ul. Uzdrowiskowej wyniosły w 2018r. 20.400zł. Procedura
planistyczna – w toku.
12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych
Gminy Goczałkowice-Zdrój

W marcu 2018r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia tego opracowania. Środki na jego realizację zostały przewidziane w WPF na
2020r. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 12.10.2018r. Wójt Gminy wydał obwieszczenie o
przystąpieniu do sporządzenia mpzp tych terenów. Wnioski można było składać do dnia
21.12.2018r. Po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych wybrano
wykonawcę – Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Pierwsze
postępowanie unieważniono ponieważ najkorzystniejsza oferowana cena przekraczała kwotę
przeznaczoną na realizację zamówienia w budżecie gminy i w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Umowę z wykonawca zawarto w dniu 30 kwietnia 2019r. Wartość zamówienia
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wynosi 148.584 zł i obejmuje sporządzenie projektu planu, opracowania ekofizjograficznego
oraz wniosku o zgodę na przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze, jeżeli będzie
taka potrzeba. Termin wykonania zamówienia i przekazania projektu do uchwalenia –
31.12.2020r.
13.

Wykonanie

opracowania

ekofizjograficznego

na

potrzeby

planu

zagospodarowania terenów górniczych
Na zadanie przewidziano środki w wysokości 26.814zł, zgodnie z zapytaniem cenowym. W
2017r. podpisano umowę na wykonanie tego opracowania. W związku z trudnościami w
pozyskaniu materiałów i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
konieczne było wstrzymanie prac i zawieszenie realizacji umowy do czasu ich pozyskania
niezbędnych materiałów i informacji. W związku z przedłużającym się okresem zawieszenia
realizacji umowy konieczne jest zweryfikowanie stanowiska w kwestii przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania terenów górniczych i ewentualnie w
kwestii rozwiązania umowy z wykonawcą.
14.

Realizacja „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy GoczałkowiceZdrój na lata 2018-2023”

W czerwcu 2018r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie „Programu ograniczenia niskiej
emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2018-2023”. I etap zaplanowano do
realizacji w latach 2018-2019. Źródła finansowania: pożyczka i dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowy z WFOŚiGW w sprawie
przyznania dofinansowania zadania w formie pożyczki w wysokości 1.343.900zł, dotacji w
wysokości 230.000zł oraz częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2012r. w
wysokości 22.100zł zostały podpisane w grudniu 2018r. W 2018r. wydano na to zadanie
196.443,29 zł. Dotacje celowe w ramach realizacji Programu są udzielane na podstawie
Uchwały Nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” oraz Uchwały zmieniającej Nr
XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 2 października 2018r.
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15.

Aktualizacja strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie
zbiornika Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju

Zadanie z planowanym limitem zobowiązań i limitem wydatków w 2018r. w wysokości
61.500 zł, miało na celu aktualizację Strategii opracowanej w 2010r.. W oparciu o Strategię
podejmowane są zadania podnoszące bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców
Gminy, w tym zamieszkałych na terenach objętych skutkami eksploatacji górniczej. W 2018r.
wydatki poniesione na zadanie wyniosły 60.990,14 zł.
16.

Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego
transportu rowerowego

Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 we współpracy z Gminą Pszczyna.
Polega na umożliwieniu wypożyczenia i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego
systemu rowerów w Pszczynie lub Goczałkowicach-Zdroju. Roczny koszt z tego tytułu dla
Gminy Goczałkowice-Zdrój wynosi będzie ok. 80.000zł. Wydatki poniesione na to zadanie w
2018r. wyniosły w 2018r.
17.

„Zwiększenie dostępu

obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług

publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój”
Gmina pozyskała kwotę 646.875,50 zł z funduszy unijnych na projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług
publicznych. Pozyskane środki zostały przeznaczone na modernizację infrastruktury
informatycznej w Urzędzie oraz wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych,
których efektem jest stworzenie nowego portalu e-usług związanego z obsługą
administracyjną obywateli i przedsiębiorców (głównie sprawy podatkowe, rozliczenia
finansowe związane

z

gospodarką

odpadami,

konsultacje

społeczne).

Umowa

o

dofinansowaniu projektu z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w 2016r. Wykonawcą
zadania była firma Micomp Systemy Komputerowe z Katowic. Realizacja zadania trwała w latach
2016 i 2017r. Do dnia 31.12.2017r. wydatki na to zadanie wyniosły 542.676zł. W 2018r. nastąpiło
końcowe rozliczenie finansowe tego zadania i przedłożenie końcowego wniosku o płatność do Urzędu
Marszałkowskiego. Wydatki poniesione w 2018r. - 178.042,50 zł.
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18.

Realizacja Programu Droga do zmiany

Program realizowany w latach 2016-2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej. cel Programu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej -85%. Łączne nakłady finansowe - 268.017,88zł. W 2018r. wydatki na projekt
wyniosły 4.059,95zł i wiązały się z końcowym rozliczeniem finansowym.
19.

Realizacja projektu pn. „Integracja-tolerancja”

Projekt jest powiązany z projektem inwestycyjnym pn. „Remont budynku Górnik położonego
w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych”.
Gmina otrzymała środki na jego realizację z Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej IX
Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
–ZIT Subregion Centralny. Umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie opiewa na
kwotę 758.089,50zł. Projekt miał być realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury od września 2018 do 2020r. Jednakże ze względu
na trwający do końca 2018r. remont budynku Górnik rozpoczęcie realizacji projektu
przesunięto na 2019r. Projekt zakłada powstanie Klubu środowiskowego dla dzieci i
młodzieży, Klubu seniora oraz organizację i prowadzenie usług specjalistycznych (usługi
opiekuńcze i asystenckie).
20.

„Stworzenie niekomercyjnego miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji z
edukacyjnym placem zabaw”

Projekt zrealizowano w 2018r. przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach funkcjonowania
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Lokalizacja inwestycji - przy Szkole

Podstawowej nr 1. Inwestycja obejmowała:
-

remont istniejącej nawierzchni chodnika zlokalizowanego w strefie zachodniej terenu,

-

remont nawierzchni istniejącego placu zabaw,

-

rozbudowę placu zabaw o kolejne urządzenia edukacyjno-rekreacyjne, ławki i kosze
na śmieci, wykonanie oświetlenie oraz monitoring placu zabaw,

-

budowę chodników pieszych w strefie placu zabaw.
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W ramach inwestycji rozbudowano istniejący plac zabaw o następujące urządzenia i
elementy: bujak 1-osobowy – szt.1, bujak 2-osobowy – 2 szt., walec wąski – 1 szt., ławki – 13
szt., tunel z lin – 1 szt., zestaw zabawowy Szynobus – 1 szt., zestaw zabawowy
linarium+zjeżdżalnia – 1 szt., drążki do podciągania – 1 szt., zestaw sprawnościowy – 1 szt.,
stół pingpongowy stały – 1 szt., ścieżka sprawnościowa dla dzieci – 1,szt., tablica do
rysowania – 3 szt., huśtawka ważka elipsa podwójna – 1 szt., kosze na śmieci. Wykonawcą
robót była F.U.H. M&S BRUK, Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik S.C. z GoczałkowicZdroju. Całkowity koszt wykonania zadania wynosił 565 074,30 zł . Dotacja - 120 909,00 zł
Wniosek o płatność złożono pod koniec 2018r. Trwa weryfikacja wniosku.
Tabela 25 Pozyskiwanie środków zewnętrznych
L.p.

Nazwa zadania

Kwota

Dodatkowe informacje

w zł
1.

Przebudowa ul. Wiślnej

293.435 Dotacja w ramach Rządowego
Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019

2.

3.

„Remont budynku Górnik

878.505 Dotacja w ramach Regionalnego

położonego w

Programu Operacyjnego

Goczałkowicach-Zdroju

Województwa Śląskiego na lata

przy ul. Uzdrowiskowej na

2014-2020 dla osi priorytetowej

Centrum Usług

Rewitalizacja oraz infrastruktura

Społecznościowych”

społeczna i zdrowotna

„Zwiększenie dostępu

646.876 Dotacja w ramach Regionalnego

obywateli i przedsiębiorców

Programu Operacyjnego
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do cyfrowych usług

Województwa Śląskiego na lata

publicznych w gminie

2014-2020 Oś Priorytetowa II

Goczałkowice-Zdrój”

Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1
Wsparcie rozwoju cyfrowych usług
publicznych.

4.

5.

Odbudowa kanału

781.323 z dotacji z budżetu państwa na

deszczowego w ul.

usuwanie skutków klęsk

Powstańców Śląskich

żywiołowych

Stworzenie

120 909 Dotacja z Programu Rozwoju

niekomercyjnego miejsca

Obszarów Wiejskich na lata 2014 –

aktywnego wypoczynku i

2020, Poddziałanie 19.2, Wsparcie

rekreacji z edukacyjnym

na wdrażanie operacji w ramach

placem zabaw

strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez lokalna
społeczność, w ramach działania
LGD „ Ziemia Pszczyńska”

6.

Projekt „Droga do zmiany”

7.

Projekt przebudowy ul.

227.814 EFS

27.429 Gmina Pszczyna

Siedleckiej

8.

Badania jakości powietrza

97.650 WFOŚiGW w Katowicach

atmosferycznego dla
potrzeb oceny właściwości
leczniczych klimatu
uzdrowiska Goczałkowice-
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Zdrój

9.

pożyczka: WFOŚiGW w Katowicach

Realizacja „Programu
ograniczenia niskiej emisji dla

1.343.900

Gminy Goczałkowice-Zdrój na
lata 2018-2023”

dotacja:
230.000
częściowe
umorzenie
pożyczki
zaciągniętej w
2012r.:
22.100

10.

Zakup przez Gminę dla
OSP Goczałkowice-Zdrój

43.449 Fundusz Sprawiedliwości, Minister
Sprawiedliwości

wyposażenia i urządzeń
ratownictwa niezbędnych
do udzielenia pomocy

11.

Sporządzenie operatu

25.000 Gmina Strumień

uzdrowiskowego

12.

Finansowanie zadań
własnych związanych z
zachowaniem funkcji

231.903 Budżet państwa
Wojewoda Śląski

leczniczych uzdrowiska,
Dotacja dla gmin
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uzdrowiskowych

13.

Zakup podręczników oraz
materiałów edukacyjnych

14.

zwiększenie kwoty

75.124 Budżet państwa
Wojewoda Śląski

72.487 MEN

subwencji w związku ze
zwiększeniem zadań
szkolnych i pozaszkolnych

15.

Stypendia szkolne

8.879 Budżet państwa
Wojewoda Śląski

16.

Dofinansowanie kosztów
kształcenia pracowników
młodocianych

57.867 Budżet państwa
Wojewoda Śląski
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Realizacja programów, planów i strategii

W tej części raportu przedstawiono realizacje następujących programów, planów i strategii:
1) Program ograniczania niskiej emisji dla gminy Goczałkowice-Zdrój na lata

2018-

2023
2) Program Rewitalizacji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2020
3) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goczałkowice-Zdrój
4) Gminny Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Goczałkowice-Zdrój
5) Program

usuwania

wyrobów

zawierających

azbest

z

terenu

Gminy

zasobem

Gminy

Goczałkowice-Zdrój do roku 2023
6) Wieloletni

program

gospodarowania

mieszkaniowym

Goczałkowice-Zdrój, na lata 2016-2021
7) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku 2018
8) Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok
2018
9) Program

współpracy

Gminy

Goczałkowice-Zdrój

z

organizacjami

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
na rok 2018
10) Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata
2017-2020
11) Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2016-2020
12) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020
13) Lokalny Program Pomocy Społecznej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na lata
2012-2020
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14) Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy GoczałkowiceZdrój na lata 2014-2015
15) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy GoczałkowiceZdrój

1. Program ograniczania niskiej emisji dla gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 20182023
Uchwała Nr XXXVI/267/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26.06.2018r.
W ramach realizacji przyjętego Programu Gmina Goczałkowice-Zdrój w dniu 29 czerwca
2018 roku złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na
terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój – etap I”.

W dniu 17 października 2018r.

Rada

Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach wyraziła zgodę na udzielenie gminie Goczałkowice-Zdrój dofinansowania na
realizację zadania. Dofinansowanie wyniosło 230.000zł w formie dotacji oraz 1.343.900 zł w
formie pożyczki. (umowa dotacji nr 648/2018/22/OA/poe/D z dnia 28.12.2018r. oraz umowa
pożyczki nr 305/2018/22/OA/poe/P z dnia 28.12.2018r.) Do WFOŚiGW w Katowicach został
złożony również wniosek z dnia 09.2018r.

o umorzenie części pożyczki w wysokości

22.100,00zł z przeznaczeniem środków umorzonej pożyczki na realizację I etapu Programu.
(umowa umorzenia pożyczki nr 191/2018/22/OA/poe/U z dnia 17.12.2018r.)
I etap realizacji gminnego Programu (lata 2018-2019) obejmuje łącznie 180 inwestycji, w
tym: 15 inwestycji w zakresie docieplenia ścian, 15 inwestycji docieplania dachów/stropów,
20 inwestycji w zakresie wymiany okiem oraz 80 inwestycji wymiany pieców węglowych na
gazowe, 15 inwestycji wymiany pieców gazowych na gazowe i 35 inwestycji wymiany
pieców węglowych na węglowe 5 klasy. Zakończenie realizacji I etapu zaplanowano na dzień
30.11.2019r.
Operatorem Programu działającym w imieniu gminy została firma EKOSCAN Innowacje i
Rozwój Sp. z o.o. ze Świerklańca.
Akty wykonawcze niezbędne do realizacji Programu:
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1) Uchwała nr XXXVII/273/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach
Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Uchwała
obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.
2) Uchwała nr XXXVII/285/2018 z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz
poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
3) Zarządzenie nr 0050/106/2018 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 lipca 2018
roku w sprawie Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji w Gminie
Goczałkowice-Zdrój, dotyczącym wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji na rok
2018/2019. Załącznikami do zarządzenia są wzory wniosków i innych niezbędnych
dokumentów.
Realizacja Programu na dzień 31.12.2018r.:
- ilość podpisanych umów - 51
w tym: 34 umowy wymiany pieca na gazowy, 16 umów wymiany pieca węglowego na
węglowy 5 klasy, 1 umowa wymiany okien)
- ilość odebranych i rozliczonych inwestycji - 42.
Oprócz w/w działań prowadzone są również działania o charakterze edukacyjnym i
prozdrowotnym W 2018r. uruchomiono stronę internetową wraz z newsletterem, dzięki
czemu informacje o jakości powietrza i poziomie zanieczyszczeń są codziennie przekazywane
bezpośrednio do gminnych jednostek oraz zakładów leczniczych zlokalizowanych na terenie
gminy. Pod koniec 2018r. w publicznych przedszkolach zainstalowano oczyszczacze
powietrza.

2. Program Rewitalizacji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2020
Uchwała Nr XXII/174/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 21.02.2017r.
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W 2018r. zrealizowano inwestycję

pn.” Remont budynku Górnik położonego w

Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dla osi priorytetowej Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Projekt
obejmował roboty budowlane w

budynku

Górnik na potrzeby Centrum

Usług

Społecznościowych, w tym: dostosowanie budynku do przepisów PPOŻ (zabezpieczenie
stropów i ścian, czujniki dymu, klapa oddymiająca, wygrodzenie stref klatki schodowej,
oświetlenie ewakuacyjne, instalacja hydrantowa, gaśnice), odwodnienie obiektu, skucie
tynków i położenie nowych tynków w piwnicach, częściowe płytkowanie posadzek w
piwnicy, wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenie w całości budynku, wymianę instalacji
wod-kan, kompleksowy remont łazienek (łazienka dla niepełnosprawnych), wymianę i
renowację stolarki drzwiowej, wymianę pokrycia podłóg w pomieszczeniach i na korytarzach,
instalacj® podnośnika (winda), malowanie ścian, montaż monitoringu oraz adaptację nie
używanej części poddasza i wyposażenie.
Zadanie wykonywało konsorcjum firm Instal Bratek z Piasku i Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Scala Bud z Goczałkowic-Zdroju. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2017r. Umowa z Urzędem
Marszałkowskim o przyznaniu dotacji na to zadanie została podpisana w grudniu 2017r.
Kwota dofinansowania - 878.505 zł. Wydatki na tę inwestycję w 2018r. wyniosły ogółem
1.517.579 zł.
W w/w projektem inwestycyjnym jest powiązany projekt EFS pn. Integracja-tolerancja
Gmina otrzymała w 2018r. środki na jego realizację w kwocie 758.090 zł z Unii Europejskiej
w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie 9.2.1 Rozwój
usług społecznych i zdrowotnych –ZIT Subregion Centralny. Projekt zakłada powstanie
Klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży, Klubu seniora oraz organizację i prowadzenie
usług społecznych (usługi opiekuńcze i asystenckie).
W ramach realizacji Programu w 2018r. opracowano „Koncepcję zagospodarowania terenu
na działkach leśnych nr 2507/7, 2508/6 oraz 2509/6 w rejonie ulicy Solankowej”, w celu
stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji w kontakcie z naturą. Realizacja tego
przedsięwzięcia umożliwi wykorzystanie części lasku Brzezina jako przestrzeni do
wypoczynku ludności w sposób mało agresywny dla środowiska przyrodniczego.
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W listopadzie 2018r. Gmina wystąpiła do Nadleśnictwa z wnioskiem o wydzierżawienie
części lasku - nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki o numerach 2507/6; 2508/6
oraz 2509/6, będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego „Lasy Państwowe” – Nadleśnictwo Kobiór z siedzibą w Piasku, leśnictwo Wola ,
oddział leśny 129d na potrzeby realizacji planowanej inwestycji. Aktualnie oczekuje się na
decyzję PGL „Lasy Państwowe” w tej sprawie.
7)
3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goczałkowice-Zdrój
Uchwała Nr XVI/141/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 7 czerwca 2016r.
Plan obejmuje działania mające na celu poprawę jakości powietrza, w tym dotyczące
niskoemisyjnego transportu miejskiego.
1) budowa ścieżek rowerowych
W trakcie projektowania nowych inwestycji drogowych, w miarę możliwości będą
uwzględniane ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe
W 2018r. kontynuowana postępowanie w sprawie zamiany gruntów ze Skarbem Państwa
m.in. na potrzeby budowy drogi i ścieżki rowerowej wzdłuż DK1
W 2017r. wspólnie z powiatem pszczyńskim i gminą Pszczyna, w ramach przebudowy nul.
Jeziornej zbudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 3,6 km łączący Pszczynę z Koroną
zapory w Goczałkowicach-Zdroju.
W 2017r. powiat pszczyński sporządził koncepcję trasy rowerowej wzdłuż Jeziora
Goczałkowickiego. Przy jej tworzeniu z wykonawcami współpracowały wszystkie
samorządy zaangażowane w projekt (pięć gmin - Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Strumień,
Chybie, Czechowice-Dziedzice i trzy powiaty - bielski, cieszyński pszczyński) oraz
przedstawiciele Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach,
Uniwersytetu Śląskiego oraz Nadleśnictwa Bielsko. Realizację projektu podzielono na
etapy. Planuje się, że 42 kilometrowa trasa o szerokości 2,5 m będzie przebiegać wokół
Jeziora Goczałkowickiego, możliwie jak najbliżej zbiornika. Wzdłuż trasy mają powstać
wypożyczalnie rowerów, miejsca odpoczynku i place zabaw, punkty widokowe i biwakowe.
2) system rowerów miejskich
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W 2018 r. gmina Goczałkowice-Zdrój wspólnie z gminą Pszczyna wprowadziła system
rowerów miejskich. W ramach systemu uruchomiono 8 stacji rowerowych, w tym 6 na
terenie gminy Pszczyna i 2 – na terenie Goczałkowic-Zdroju, w których można wypożyczać
rowery. Każda ze stacji jest wyposażona w 10 rowerów, 12 stojaków rowerowych oraz
terminal z panelem informacyjnym i sterującym. W ramach usługi uruchomiono serwis
internetowy z modułem rejestracji, logowania, mapą i aktualnościami.

Współpraca z

sąsiednią gminą umożliwia klientom wypożyczenie roweru w dowolnej stacji na terenie
jednej gminy i jego zwrot na terenie drugiej gminy, bez konieczności powrotu do miejsca,
gdzie nastąpiło wypożyczenie. System wypożyczania rowerów funkcjonuje w sposób ciągły
przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, w tzw. sezonie rowerowym tj. w okresie majwrzesień. Na terenie Goczałkowic-Zdroju stacje rowerowe uruchomiono w rejonie Korony
zapory oraz w Uzdrowisku, w rejonie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.
Porozumienie z gmina Pszczyna zawarto ma okres 3 lat.
3) budowa tzw. Centrum przesiadkowego w gminie Goczałkowice-Zdrój
W 2017r. rozpoczęto prace przygotowawcze rozpoczęto w 2017r. W ramach tej inwestycji
planuje się zagospodarowanie terenu przylegającego do linii kolejowej zarówno od strony
wschodniej jak i zachodniej, w tym zmodernizowanie dróg dojazdowych, miejsc
postojowych, chodników oraz budowę ścieżki rowerowej. Pod koniec stycznia 2018r.
zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonawczej. Inwestycja
jest przedsięwzięciem, które jest przygotowywane przy ścisłej współpracy z PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski oraz PKP S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.
W przedmiotowej sprawie Starosta Pszczyński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji. Trwa postępowanie odwoławcze. W marcu 2019r. gmina złożyła wniosek o
dofinansowanie inwestycji w ramach tzw. ZIT.

4. Gminny Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Goczałkowice-Zdrój
- aktualizacja - Uchwała Nr XLI/277/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia
06.07.2010r.
Gospodarowanie odpadami w gminie Goczałkowice-Zdrój odbywa się na podstawie
następujących uchwał:
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1) Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 07.06.2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
2) Uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 07.06.2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3) Uchwała Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17.10.2017r. w
sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Uchwała Nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17.10.2017r. w
sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
5) Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.10.2015r. w
sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
6) Uchwała Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19.03.2013r. w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy GoczałkowiceZdrój.
7) Uchwała Nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17.10.2017r. w
sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Według złożonych deklaracji, systemem gospodarowania odpadami prowadzonym przez
gminę objętych jest 5 927 osób.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zlecono Konsorcjum firm: SanitTrans Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym, Międzyrzecze Górne 383 oraz Zakład
Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek, z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju,
ul. Bór I 1., wybranym w w przetargu nieograniczonym. Umowę zawarto w dniu 02 listopada
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2017 r. na okres 2 lat, tj. Od stycznia 2018r. do grudnia 2019r. Częstotliwość odbioru
odpadów komunalnych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój została dostosowana do
potrzeb i wymogów ustawowych.
Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami zawarto w „Analizie stanu
gospodarki odpadami w Gminie Goczałkowice-Zdrój za rok 2018” stanowiącej załącznik nr 1
do Raportu.

5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy GoczałkowiceZdrój do roku 2023
Uchwała Nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26.11.2013r.
Program jest realizowany od 2014r. Celem Programu jest:
 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z
włóknami azbestu
 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Program jest kontynuacją działań gminy realizowanych w latach 2006 - 2009. Po
zlikwidowaniu gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
finansowanie działań w tym zakresie wstrzymano do roku 2014r.
Biorąc pod uwagę ilość wyrobów zawierających azbest usuniętych w latach 2006-2009 i ilość
wynikającą ze złożonych w tamtym okresie ankiet oszacowano, że na terenie gminy
Goczałkowice – Zdrój znajduje się ok. 50 Mg wyrobów zawierających azbest. W związku z
tym w toku opracowywania Programu wykonana została także inwentaryzacja terenowa
wyrobów zawierających azbest na terenach należących do osób fizycznych i osób prawnych.
Inwentaryzacją zostały objęte wszystkie posesje należące do osób fizycznych, natomiast do
osób prawnych zostały drogą pocztową wysłane prośby o podanie informacji o posiadanych
wyrobach zawierających azbest. W 2013r. na terenie Gminy Goczałkowice - Zdrój istniało
65 posesji należących do osób fizycznych, na których zlokalizowane były obiekty, pokryte
wyrobami

zawierającymi

azbest.

Ponad

90%

wyrobów

zawierających

azbest

zlokalizowanych na terenie posesji osób prywatnych należy do II lub III stopnia pilności.
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Oznacza to, iż stan wyrobów zawierających azbest jest w stanie pozwalającym na ich dalsze
uzytkowanie, niemniej jednak wymagaja kontroli.
Spośród osób fizycznych poddanych inwentaryzacji w 2013 roku posiadających wyroby
zawierające azbest zadeklarowano usunięcie wyrobów:
 w 2014 roku - 15 właścicieli – wyroby o łącznej wadze 13,28 Mg,
 w 2015 roku - 12 właścicieli – wyroby o łącznej wadze 9,63 Mg,
 w 2016 roku - 2 właścicieli – wyroby o łącznej wadze 1,21 Mg,
 w 2017 roku - 7 właścicieli – wyroby o łącznej wadze 5,77 Mg,
 w 2018 roku – 2 właścicieli – wyroby o łącznej wadze 0,51 Mg,
 w 2023 roku – 4 właścicieli – wyroby o łącznej wadze 4,95 Mg,
 pozostali właściciele deklarowali, iż nie mają planów w tym zakresie – określono
termin jako 2032 rok (30 właścicieli – wyroby o łącznej masie 25,31 Mg).
Faktycznie usuwanie azbestu przebiega szybciej. Według sprawozdań w okresie 2014-2018
usunięto łącznie 51,95 t wyrobów zawierających azbest.

6. Wieloletni

program

gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem

Gminy

Goczałkowice-Zdrój, na lata 2016-2021
8) Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10 maja 2016r.
W 2018r. przeprowadzono gruntowny remont lokalu w budynku przy ul. Szkolnej 70. Lokal
ten jest jedynym wolnym lokalem, którym dysponuje AZK, a który został odzyskany w
ramach eksmisji. Koszt remontu - 62.352 zł.

7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku 2018
Uchwała Nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018r.
Program jest uchwalany corocznie. W ramach Programu Gmina zawarła umowę z firmą
GABINET WETERYNARYJNY ANIMAL-VET Zasole

na całodobowe i kompleksowe

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz na ich wyłapywanie. Firma prowadzi
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schronisko dla zwierząt w Chełmku. W 2018r. zapewniono opiekę 11 bezdomnym psom. Koszt
zadania – 18.400 zł

8. Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok
2018
Uchwała nr XXXI/239/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19.12.2017r.
Sprawozdanie z realizacji Programu stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

9. Program współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2018
Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 21.11.2017r.
Sprawozdanie z realizacji Programu stanowi załącznik nr 3 do Raportu.

10. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 20172020
Uchwała Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 21.11.2017r.
Programu jest realizowany głownie w ramach działań o charakterze profilaktycznym w szkole jak
również poprzez Punkt Konsultacyjny prowadzony w ramach Gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych. W razie potrzeby udzielana jest pomoc terapeutyczna.
Realizatorami Programu są : OPS, GKRPA i Szkoła, przy współpracy z Policją. Działania są
nakierowane głównie na edukację, wskazywanie zagrożeń i potencjalnych skutków zażywania
narkotyków i dopalaczy, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijaniu umiejętności
dokonywania dobrych wyborów, zagospodarowanie i aktywne spędzanie wolnego czasu.

11. Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2016-2020
Uchwała Nr XCI/136/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 7 czerwca 2016r.
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Program jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z innymi
jednostkami gminnymi oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W
okresie od 01.02.2018r. do 31.12.2018r. udzielono wszechstronnej pomocy terapeutycznej 44
osobom (25 rodzin). W ramach Programu działa Zespół Interdyscyplinarny powołany przez
Wójta Gminy, który ściśle współpracuje z konsultantem do spraw przemocy. W 2018r. odbyło
się 17 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnych oraz 81 posiedzeń grup roboczych. W tym
czasie udzielono 70 konsultacji oraz 13 spotkań z rodzinami uwikłanymi w przemoc domową
lub zagrożonymi tym zjawiskiem. W ramach realizacji Programu uruchamiane są procedury
Niebieskiej Karty.
W ramach realizacji Programu Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konferencję z
sędzią Anną Marią Wesołowską, w której wzięły udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie
placówek oświatowych działających na naszym terenie, a także członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego, przedstawiciele oświaty, kuratorzy sądowi oraz zainteresowani
mieszkańcy gminy.

12. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020
- przyjęcie – uchwała nr IX/36/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 14 czerwca
2011r
- zmiana – Uchwała nr XIII/104/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 lutego
2016r.
- zmiana- Uchwała nr XXII/179/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 21 lutego
2017r.
- zmiana – Uchwała Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26
stycznia 2018r.
Informacje na temat działań w zakresie realizacji Gminnej Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych oraz Lokalnego Programu Pomocy Społecznej zawarto w Sprawozdaniu z
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju za rok 2018r. stanowiącym
załącznik nr 4 do Raportu.
13. Lokalny Program Pomocy Społecznej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na lata 20122020
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Uchwała Nr XIX/101/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 3 kwietnia 2012r
Informacje na temat działań w zakresie realizacji Gminnej Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych oraz Lokalnego Programu Pomocy Społecznej zawarto w Sprawozdaniu z
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju za rok 2018r. stanowiącym
załącznik nr 4 do Raportu.

14. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Goczałkowice-Zdrój
na lata 2014-2015
Uchwała Nr XXXVIII/253/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15 kwietnia 2014r.
Program zakończony w 2015r. W 2018r. Gmina przystąpiła do opracowania w miejsce tego
Programu, Gminnej Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na
lata 2019-2023.
Niezależnie od tego corocznie w ramach Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi realizowane są zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia i pomocy
osobom niepełnosprawnym, w tym: z niepełnosprawnością intelektualną.
W 2018r. udzielono dotacji 2 organizacjom :
1) dotację w kwocie 43.670zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną w Pszczynie na zadanie pn. „Kompleksowa pomoc
rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy
Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem”.
2) dotacje w kwocie 8.300zł przyznano Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka
Boża Różańcowa w Pszczynie na zadanie pn. „Działanie na rzecz wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym”.
15. Strategia poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika
Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju
Strategię opracowano w 2010r. W 2018r. sporządzono Aktualizację tego dokumentu. W
oparciu

o

Strategię

podejmowane

są

zadania

podnoszące

bezpieczeństwo

przeciwpowodziowe mieszkańców Gminy, w tym zamieszkałych na terenach objętych
skutkami eksploatacji górniczej. Koszt wykonania opracowania wyniósł 60.990 zł. Strategie
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wykonała firma Olbrych Hydrologia, Inżynieria Środowiska z siedzibą w Krakowie.
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest zadaniem wymagającym ścisłej
współpracy wieku organów , instytucji i jednostek odpowiedzialnych za ochronę przed
powodziami i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także koordynacji działań. Dlatego w
sierpniu 2018r. Aktualizacje Strategii przekazano do tych organów, instytucji i jednostek,
których zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe wynika z
obowiązków nałożonych ustawami, tj. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Urzędu
Wojewódzkiego, PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Pszczynie, jak również do instytucji i
organów wydających pozwolenia wodno-prawne, decyzje środowiskowe, koncesje itp. (m.in.
RDOŚ, Ministerstwo Środowiska, OUG). Aktualizacja Strategii była prezentowana na sesji
Rady Gminy w lipcu 2018r.
Realizacja Strategii w 2018r.:
1) współpraca z PGW Wody Polskie

i dofinansowanie przebudowy Potoku

Goczałkowickiego w ramach pomocy finansowej
2) utrzymanie OSP w stanie gotowości do działań ratowniczych
3) pozyskanie środków z Fundusz Sprawiedliwości na doposażenie OSP
4) współdziałanie ze Spółką Wodną w Goczałkowicach-Zdroju, m.in. dotacja na
utrzymanie bieżące rowu R-A w rejonie ul. Dębowej
5) koordynacją działań związanych z utrzymaniem i konserwacją rowu R-A, którego
administratorem jest Spółka Wodna i Skarb Państwa, współpraca w tym zakresie ze
Spółką Wodną i PG Silesia.
W 2018r. Spółka Wodna zawarła porozumienie z PG Silesia, w którym dokonano podziału
zadań i odpowiedzialności oraz uzgodniono zakres prac konserwacyjnych. Ponadto określono
warunki finansowania tych prac. Dokonano także wstępnych ustaleń co do działań w
przyszłości.

- 115 Raport o stanie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Realizacja uchwał rady gminy Goczałkowice-Zdrój podjętych w okresie od 01.01.2018 do zakończenia VII kadencji
Rady

Tabela 26 Realizacja uchwał Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój podjętych w okresie od 01.01.2018 do zakończenia VII kadencji Rady
Lp.

Data

Numer uchwały

w sprawie (opis, tytuł)

XXXII/243/2018

Uchwała

Informacja o realizacji

wydania

1.

2018-01-26

Nr

XXXII/243/2018

Gminy

Uchwała zrealizowana. W dniu 28 marca 2018r.

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018r. w

została podpisana umowa dzierżawy na okres 30 lat

sprawie

z Fundacją „Akademia Łukasza Piszczka” z

wyrażenia

zgody

na

Rady

bezprzetargowe

wydzierżawienie nieruchomości obejmującej teren

siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju.

boisk sportowych położonych w GoczałkowicachZdroju przy ul. Uzdrowiskowej 44
2.

2018-01-26

XXXII/244/2018

Uchwała

Nr

XXXII/244/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018r. w

21.02.2018r. do nadal. została opublikowana w Dz.

sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania,

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 06.02.2018r. poz. 851.

wychowania

i

opieki

wychowaniem

przedszkolnym

uczniów
w

objętych

przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój

Wymiar bezpłatnego nauczania , wychowania i
opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę
wynosi 5 godzin dziennie, według ramowego
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rozkładu dnia ustalonego przez dyrektorów.

3.

2018-01-26

XXXII/245/2018

Uchwała

Nr

XXXII/245/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w

21.02.2018r. do nadal. Została opublikowana w Dz.

sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 06.02.2018r. poz. 852.

wychowania

Na podstawie tej uchwały dyrektorzy gminnych

wychowaniem

przedszkolnego

uczniów

przedszkolnym

do

objętych

końca

roku

szkolnego w którym kończą 6 lat w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój

przedszkoli

naliczają

miesięczną

opłatę

za

korzystanie z wychowania przedszkolnego przez
dziecko. Uchwała jest realizowana w powiązaniu z
Uchwałą

Nr

XXXII/244/2018

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018r. w
sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Goczałkowice-Zdrój
4.

2018-01-26

XXXII/246/2018

Uchwała

Nr

XXXII/246/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w

21.02.2018r. do nadal. Została opublikowana w Dz.

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 06.02.2018r. poz. 853.

dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój dla
niepublicznych

przedszkoli,

innych

form

Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/254/2018
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5.

2018-01-26

XXXII/247/2018

wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca

przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy

2018r., w związku

Goczałkowice-Zdrój

nadzorczego prze Regionalną Izbę Obrachunkową w

oraz

trybu

kontroli

prawidłowości pobrania w wykorzystywania dotacji

dniu 16.02.2018r.

Uchwała

Uchwała

Nr

XXXII/247/2018

Rady

Gminy

z wszczęciem postępowania

zrealizowana.

Na

doskonalenie

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018r w

zawodowe nauczycieli z budżetu gminy w 2018r.

sprawie planu dofinansowania form doskonalenia

wydano 33.887 zł.

zawodowego nauczycieli na rok 2018
6.

2018-01-26

XXXII/248/2018

Uchwała

Nr

XXXII/248/2018

Gminy

Uchwała zrealizowana. Kwota dofinansowania

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe

sprawie

kwoty

i zakłady kształcenia wyniosła 1.200 zł. Z tej formy

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez

doskonalenia zawodowego w 2018r. skorzystało 10

ustalenia

Rady

maksymalnej

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w
2018r. oraz specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane
7.

2018-01-26

XXXII/249/2018

Uchwała

Nr

XXXII/249/2018

Rady

Gminy

nauczycieli. Z budżetu gminy wydano w 2018r. na
ten cel łącznie 12.000 zł.

Uchwała z trakcie realizacji.

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 20185r. w
sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania
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Problemów Społecznych na lata 2011-2020

8.

2018-03-20

XXXIII/250/2018

Uchwała

nr

XXXIII/250/2018

Rady

Gminy

Uchwała w trakcie realizacji

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/235/2017 Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19.12.2017r. w
sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata
2018-2023
9.

2018-03-20

XXXIII/251/2018

Uchwała

Nr

XXXIII/251/2018

Rady

Gminy

Uchwała zrealizowana

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018r. w
sprawie

zmiany

Uchwały

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój Nr XXXI/236/20174 z dnia
19.12.2017r.

w

sprawie

budżetu

Gminy

Goczałkowice-Zdrój na 2018 rok
10.

2018-03-20

XXXIII/252/2018

Uchwała

Nr

XXXIII/252/2018

Gminy

Uchwała zrealizowana. W 2018r. na regulację

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018r. w

Potoku Goczałkowickiego zgodnie z uchwałą

sprawie

przeznaczono kwotę 122.782,16 zł. W dniu

przekazania

środków

Rady

finansowych

na

poniesienie części kosztów inwestycji pn. „Regulacja

03.04.2018r.

podpisano

porozumienie

Nr
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cieku Goczałkowickiego w km. 0+750 m; 4+200m”

OSO.031.1.3.2018.A z Wodami Polskimi na w/w
kwotę. Na wniosek Wód Polskich w dniu
12.07.2018r.

zawarto

porozumienia,

na

aneks

podstawie

nr

1

do

którego

tego
wkład

finansowy gminy w dokończenie inwestycji w
2018r. zmniejszono do kwoty 22.140 zł. Roboty
inwestycyjne zakończono w dniu 31.07.2018r.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 10.135.899 zł, w
tym zakres rzeczowy zrealizowany w 2018r. 2.970.074 zł. Środki finansowe na realizacje
zakresu rzeczowego inwestycji w 2018r. rozliczono
i zaakceptowano pismem SG.152.2.2015 z dnia 19
listopada 2018r.
Pomoc finansowa z budżetu gminy na realizacje tej
inwestycji wyniosłą łącznie 1.222.140 zł

11.

2018-03-20

XXXIII/253/2018

Uchwała

Nr

XXXIII/253/2018

Rady

Gminy

Uchwała w trakcie realizacji. W dniu 21.03.2018r.

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018r. w

zawarto z gminą Pszczyna umowę w sprawie

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem
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Pszczyna

na

realizację

kompleksowej
pasażerskiego

zadania
usługi

pn.

„Świadczenie

użyteczności

transportu

publicznej
rowerowego

polegającego na umożliwieniu pobrania i zwrotu
roweru w dowolnej stacji publicznego systemu
rowerów miejskich w Pszczynie i GoczałkowicachZdroju (SRM)”. Umowa została zawarta na okres
od 27.04.2018r. do 30.09.2020r. Wykonawcą tej
usługi jest firma Nextbike Polska Spółka Akcyjna
Warszawa. Zakres zadania obejmuje dostawę i
utrzymanie w tym okresie 8 stacji rowerowych,
każda

po

10

rowerów,

z

czego

6

stacji

zainstalowanych jest w gminie Pszczyna, a 2 na
terenie gminy Goczałkowice-Zdrój. Całkowity
koszt zadania wynosi 956.657 zł, z czego udział
gminy Goczałkowice-Zdrój to kwota 239.164 zł. W
2018r. wydano na to zadanie 79.721 zł,

12.

2018-03-20

XXXIII/254/2018

Uchwała

Nr

XXXIII/254/2018

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018r. w

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

13.04.2018r. do nadal. Została opublikowana w Dz.
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sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/246/2018 Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój dla
niepublicznych

przedszkoli,

innych

form

wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój

oraz

trybu

kontroli

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29.03.2018r. poz. 1970
Uchwała jest realizowana łącznie z Uchwałą Nr
XXXII/246/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z
dnia 26 stycznia 2018. Na podstawie tej uchwały gmina
udziela i rozlicza dotacje do 3 niepublicznych
przedszkoli

oraz

jednej

niepublicznej

szkoły

podstawowej:
W 2018r. dotacje wyniosły:
1) Przedszkole Niepubliczne „Przygoda” z oddziałami
integracyjnymi - 337.856 zł
2) Przedszkole Niepubliczne MAJA - 582.591 zł
3) Przedszkole Niepubliczne CETIR - 1.133.757 zł
4) Niepubliczna Szkoła Podstawowa CETIR – 882.229
zł
Razem dotacje – 2.936.433 zł
W 2018r. były prowadzone kontrole w 2 placówkach
niepublicznych.
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13.

2018-03-20

XXXIII/255/2018

Uchwała

Nr

XXXIII/255/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018r. w

13.04.2018r. do nadal. Została opublikowana w Dz.

sprawie

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29.03.2018r. poz. 1971

określenia

formatu

elektronicznego,

warunków i trybu składania formularzy informacji i
deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny oraz możliwości składania
deklaracji na podatek od środków transportowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej

14.

2018-03-20

XXXIII/256/2018

Uchwała

Nr

XXXIII/256/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018r. w

13.04.2018r. do nadal. Została opublikowana w Dz.

sprawie podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29.03.2018r. poz. 1972

okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i

Na podstawie tej uchwały przeprowadzono wybory

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

samorządowe w dniu 21.10.2018r.

15.

2018-03-20

XXXIII/257/2018

Uchwała

Nr

XXXIII/257/2018

Rady

Gminy

Uchwała w trakcie realizacji. W dniu 12.10.2018r.

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w

Wójt Gminy wydał obwieszczenie o przystąpieniu

sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego

do sporządzenia mpzp. Wnioski można było

planu zagospodarowania przestrzennego terenów

składać do dnia 21.12.2018r. Po dwukrotnym

południowych gminy Goczałkowice-Zdrój”

przeprowadzeniu

procedury

zamówień
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publicznych

wybrano

wykonawcę

–

Biuro

Rozwoju Regionu Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach. Pierwsze postępowanie unieważniono
ponieważ

najkorzystniejsza

oferowana

cena

przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację
zamówienia w budżecie gminy i w Wieloletniej
Prognozie Finansowej. Umowę z wykonawca
zawarto w dniu 30 kwietnia 2019r. Wartość
zamówienia
sporządzenie

wynosi

148.584

projektu

zł

planu,

i

obejmuje

opracowania

ekofizjograficznego oraz wniosku o zgodę na
przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze,
jeżeli będzie taka potrzeba.
Termin wykonania zamówienia i przekazania
projektu do uchwalenia – 31.12.2020r.

16.

2018-03-20

XXXIII/258/2018

Uchwała

Nr

XXXIII/258/2018

Rady

Gminy

Uchwała

zrealizowana.

W

ramach

realizacji

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018r. w

uchwały zawarto m.in. umowę z firmą Jarosław

sprawie

Kołodziejczyk gabinet Weterynaryjny ANIMAL-

„Programu

bezdomnymi

oraz

opieki

nad

zapobiegania

zwierzętami
bezdomności
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zwierząt na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w

VET

roku 2018”

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz

z

Zasola

na

usługę

całodobowego

ich wyłapywanie. Wydano na ten cel 18.400 zł
17.

2018-04-17

XXXIV/259/2018

Uchwała

nr

XXXIV/259/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 kwietnia 2018r. w

08.05.2018r. do nadal. Została opublikowana w Dz.

sprawie podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23.04.2018r. poz. 2744.

stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

W oparciu o tą uchwałę
głosowanie w

przeprowadzono

dniu 21.10.2018r., w wyborach

samorządowych
18.

2018-05-15

XXXV/260/2018

Uchwała

nr

XXXV/260/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

Goczałkowice-Zdrój z dnia 15 maja 2018r. w sprawie

14.06.2018r. do nadal. Została opublikowana w Dz.

miejscowego

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30.05.2018r. poz. 3504

planu

zagospodarowania

przestrzennego terenów w rejonie ulic: Jeziorna,
Grzebłowiec i Azaliowa, znajdujących się w gminie
Goczałkowice-Zdrój
19.

2018-05-15

XXXV/261/2018

Uchwała

nr

XXXV/261/2018

Rady

Gminy

Uchwała w trakcie realizacji

Goczałkowice-Zdrój z dnia 15.05.2018r. w sprawie w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/235/2017 Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19.12.2017r. w
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sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata
2018-2023
20.

2018-05-15

XXXV/262/2018

Uchwała

Nr

XXXV/262/2018

Rady

Gminy

Uchwała zrealizowana

Goczałkowice-Zdrój z dnia 15 maja 2018r. w sprawie
zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
Nr XXXI/236/2017 z dnia 19.12.2017r. w sprawie
budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2018 rok
21.

2018-05-15

XXXV/263/2018

Uchwała

Nr

XXXV/263/2018

Rady

Gminy

Uchwała zrealizowana. Została opublikowana w

Goczałkowice-Zdrój z dnia 15 maja 2018r. w sprawie

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 24.05.2018r. poz.

uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia sposobu

3389

sprawienia pogrzebu przez Gminę GoczałkowiceZdrój
22.

2018-05-15

XXXV/264/2018

Uchwała

Nr

XXXV/264/2018

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój z dnia 15 maja 2018r. w sprawie
sposobu

sprawienia

pogrzebu

przez

Gminę

XXXVI/265/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna,

obowiązuje

od

dnia

Sprawozdanie

z

08.06.2018r.

Goczałkowice-Zdrój
23.

2018-06-26

XXXVI/265/2018

Uchwała

nr

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018 w

Uchwała

zrealizowana.

wykonania budżetu gminy za 2017r. opublikowano

sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego
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Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2017r. wraz ze

w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 28.05.2018r.

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na

poz. 3468

2017r.
24.

2018-06-26

XXXVI/266/2018

Uchwała

nr

XXXVI/266/2018

Rady

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 czerwca

Gminy

Uchwała zrealizowana

2018 w

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Goczałkowice-Zdrój za 2017r.
25.

2018-06-26

XXXVI/267/2018

Uchwała

nr

XXXVI/267/2018

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018r. w
sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej

Uchwała w trakcie realizacji.
W ramach realizacji programu dotacje celowe są

Emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2018-

udzielane

na

podstawie

2023”

XXXVII/273/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z

Uchwały

Nr

dnia 17 lipca 2018r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła
oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach
mieszkalnych

jednorodzinnych,

realizowanych

w

ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na
terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” oraz Uchwały
zmieniającej Nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia 2 października 2018r.

- 127 Raport o stanie Gminy Goczałkowice-Zdrój

26.

2018-06-26

XXXVI/268/2018

Uchwała

nr

XXXVI/268/2018

Rady

Gminy

Uchwała w trakcie realizacji

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018r w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/235/2017 Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19.12.2017r. w
sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata
2018-2023
27.

2018-06-26

XXXVI/269/2018

Uchwała

Nr

XXXVI/269/2018

Rady

Gminy

Uchwała zrealizowana

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018r w
sprawie

zmiany

Uchwały

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój Nr XXXI/236/2017 z dnia
19.12.2017r.

w

sprawie

budżetu

Gminy

Goczałkowice-Zdrój na 2018 rok
28.

2018-06-26

XXXVI/270/2018

Uchwała

nr

XXXVI/270/2018

Rady

Gminy

Uchwała zrealizowana. W dniu 17.07.2018r.

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018r. w

zawarto z Powiatem Pszczyńskim umowę w

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

sprawie

Pszczyńskiemu

pomocy finansowej na realizację zadania pn.

udzielenia

Powiatowi

Pszczyńskiemu

„Remont drogi powiatowej 4144S tj. ul. Głównej w
Goczałkowicach-Zdroju wraz z odwodnieniem w
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km 0+000 do 2+500”. Wykonawcą zadania była
firma EUROVIA Polska SA Bielany Wrocławskie.
Końcowy odbiór zadania nastąpił 19.12.2018r.
Wartość robót wyniosła 2.760.520 zł, z czego
udział

gminy

Goczałkowice-Zdrój

wyniósł

300.000 zł, udział Powiatu Pszczyńskiego –
266.096 zł, udział budżetu państwa

w ramach

dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych –
2.194.424 zł
29.

2018-06-26

XXXVI/271/2018

Uchwała

Nr

XXXVI/271/2018

Rady

Gminy

Uchwała zrealizowana. Porozumienie z Powiatem

Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018r. w

Pszczyńskim

sprawie

Powiatem

Porozumienie zostało opublikowane w Dz. Urz.

Pszczyńskim w sprawie zimowego utrzymania dróg

Woj. Śląskiego z dni9a 10.10.2018r. poz. 6274.

zawarcia

powiatowych

porozumienia

z

zawarto

w

dniu

17.09.2018r.

termin realizacji zadania: od 01.11.2018r. do
30.04.2019r. Na poczet realizacji porozumienia
Powiat przekazał Gminie dotację w kwocie 74.900
zł, w tym: w 2018r. – 22.500 zł. Dotację
wykorzystano w kwocie 36.913 zł., w tym: w
2018r. – 6.487 zł. Kwota dotacji do zwrotu –
37.987 zł, w tym: w 2018r. - 16.013 zł.
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30.

2018-07-17

XXXVIII/272/2018

Uchwała

Nr

XXXVII/272/2018

Rady

Gminy

W dniu 29 sierpnia 2018r. Wojewoda Śląski

Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018r. w

rozstrzygnięciem

sprawie:

IFIII.4131.1.64.2018

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego na terenach części

nadzorczym
stwierdził

nr
nieważność

uchwały.

lasu Remiza i niektórych sąsiadujących odcinków
dróg planowanych w gminie Goczałkowice-Zdrój
31.

2018-07-17

XXXVII/273/2018

Uchwała

Nr

XXXVII/273/2018

Gminy

Uchwała w trakcie realizacji. Zmieniona Uchwałą nr

Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie

XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z

określenia zasad udzielania dotacji celowej na

dnia 2 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały

wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

energetycznej

mieszkalnych

na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności

w

energetycznej

w

jednorodzinnych,

budynkach
realizowanych

Rady

ramach

w

budynkach

mieszkalnych

„Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie

jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu

Gminy Goczałkowice-Zdrój”

ograniczenia

niskiej

emisji

na

terenie

Gminy

Goczałkowice-Zdrój”.
Opublikowana w dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia
23.07.2018r.

poz.

4819.

Obowiązuje

od

dnia

z

dnia

07.08.2018r. do dnia 31.12.2020r.

32.

2018-07-17

XXXVII/274/2018

Uchwała

Nr

XXXVII/274/2018

Rady

Gminy

Uchwała

zrealizowana.

Wnioskiem
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Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018r w sprawie

23.07.2018r. projekt regulaminu przesłano do PGW

przekazania

Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu

do

zaopiniowania

organowi

regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania i

Gospodarki

odprowadzania ścieków

08.11.2018r. do gminy wpłynęło Postanowienie

Wodnej

w

Gliwicach.

W

dniu

GL.RET.070.4.96.2018.IS z dnia 30.10.2018r. , w
którym organ regulacyjny przedstawia opinię w
powyższej

sprawie

wskazując

na

potrzebę

dokonania korekt w projekcie regulaminu.
33.

2018-07-17

XXXVII/275/2018

Uchwała

Nr

XXXVII/275/2018

Rady

Gminy

Uchwała zrealizowana

Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018 r. w
sprawie

zmiany

Uchwały

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój Nr XXXI/236/2017 z dnia
19.12.2017r.

w

sprawie

budżetu

Gminy

Goczałkowice-Zdrój na 2018 rok
34.

2018-07-17

XXXVII/276/2018

Uchwała

Nr

XXXVII/276/2018

Rady

Gminy

Uchwała aktualna

Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
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35.

2018-07-17

XXXVII/277/2018

Uchwała

Nr

XXXVII/277/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018r. określenia

07.08.2018r. do nadal. Została opublikowana w Dz.

tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23.07.2018r. poz. 4821.

niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26

Uchwała dotyczy tygodniowego wymiaru godzin

stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych

oraz

doradców

zawodowych.

Tygodniowy wymiar godzin w/w nauczycieli wynosi
20.
36.

2018-07-17

XXXVII/278/2018

Uchwała

Nr

XXXVII/278/2018

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
położonej przy ul. Polnej w Goczałkowicach-Zdroju

Uchwała zrealizowana.
W dniu 31 stycznia 2019r. zawarta została umowa
sprzedaży Rep A nr 880/2019 z Katarzyną I
Bartoszem Kubańskimi. Zbycie nastąpiło w drodze
przetargu

ustnego

nieograniczonego

za

cenę

116.150 zł.
37.

2018-07-17

XXXVII/279/2018

Uchwała

Nr

XXXVII/279/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie

07.08.2018r. do nadal. Została opublikowana w Dz.

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23.07.2018r. poz. 4822.

alkoholowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
38.

2018-07-17

XXXVII/280/2018

Uchwała

Nr

XXXVII/280/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia
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Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie

07.08.2018r. do nadal. Została opublikowana w Dz.

zasad usytuowania na terenie Gminy Goczałkowice-

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23.07.2018r. poz. 4823.

Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
39.

2018-07-17

XXXVII/281/2018

Uchwała

Nr

XXXVII/281/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie

07.08.2018r. do nadal. Została opublikowana w Dz.

odstępstwa

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23.07.2018r. poz. 4824.

od

zakazu

spożywania

napojów

alkoholowych w miejscach publicznych
40.

2018-07-17

XXXVII/282/2018

Uchwała

Nr

XXXVII/282/2018

Rady

Gminy

Uchwała

aktualna.

Obowiązuje

od

dnia

Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie

07.08.2018r. do 31.12.2020r. Została opublikowana

zasad udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu

w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23.07.2018r. poz.

Gminy Goczałkowice-Zdrój na bieżące utrzymanie

4825.

wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w
sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczenia

W 2018r. udzielono dotacji Spółce Wodnej w
Goczałkowicach-Zdroju w kwocie 30.000 zł. przed
wejściem z życie tej uchwały (umowa nr
ZP/272/014/2018 z dnia 28.05.2018r.)

41.

2018-10-02

XXXVIII/283/2018

Uchwała

nr

XXXVIII/283/2018

Rady

Gminy

Uchwała w trakcie realizacji

Goczałkowice-Zdrój z dnia 2 października 2018r. w
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sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/235/2017 Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19.12.2017r. w
sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata
2018-2029
42.

2018-10-02

XXXVIII/284/2018

Uchwała

nr

XXXVIII/284/2018

Rady

Gminy

Uchwała zrealizowana

Goczałkowice-Zdrój z dnia 2 października 2018r. w
sprawie

zmiany

Uchwały

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój Nr XXXI/236/2017 z dnia
19.12.2017r.

w

sprawie

budżetu

Gminy

Goczałkowice-Zdrój na 2018 rok
43.

2018-10-02

XXXVIII/285/2018

Uchwała

Gminy

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała aktualna.

Goczałkowice-Zdrój z dnia 2 października 2018r. w

Obowiązuje od dnia 26.10.2018r. do 31.12.2020r.

sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad

Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z

udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła

dnia 11.10.2018r. poz. 6281. Dotacje są udzielane

oraz

nr

poprawy

budynkach

XXXVIII/285/2018

efektywności
mieszkalnych

Rady

energetycznej

w

jednorodzinnych,

realizowanych w ramach „Programu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”

oparciu o przedmiotową uchwałę oraz Uchwałę Nr
XXXVII/273/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z
dnia 17 lipca 2018r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła
oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach
mieszkalnych

jednorodzinnych,

realizowanych

w
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ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na
terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.
44.

2018-10-02

XXXVIII/286/2018

Uchwała

Nr

XXXVIII/286/2018

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój z dnia 2 października 2018r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego

Uchwała w trakcie realizacji.
W

dniu

28.12.2018r.

Wójt

Gminy

wydał

planu zagospodarowania przestrzennego terenów w

obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia

rejonie lasu Remiza w gminie Goczałkowice-Zdrój”

mpzp. Wnioski można było składać do dnia
31.01.2018r.

Wybrano

wykonawcę

–

Biuro

Rozwoju Regionu Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu
04.02.2019r. Wartość zamówienia wynosi 24.969
zł. Termin wykonania zamówienia - 04.12.2019r.
Aktualnie trwa opiniowanie i uzgadnianie projektu
planu.
45.

2018-10-02

XXXVIII/287/2018

Uchwała

nr

XXXVIII/287/2018

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój z dnia 2 października 2018r. w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w

sprawie

polegającego

powierzenia
na

uzdrowiskowego w 2018r.

wykonania

opracowaniu

Uchwała w trakcie realizacji.
W

dniu

17.10.2018r.

zawarto

porozumienie

zadania

międzygminne z Gminą Strumień Porozumienie

operatu

zostało opublikowane w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z
dnia 24.10.2018r. poz. 6644.
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Na mocy tego porozumienia Gmina Strumień
przekazała Gminie Goczałkowice-Zdrój dotację w
kwocie 25.000 zł.

Dotację rozliczono pismem

SG.271.3.2018 z dnia 22.11.2018r. Porozumieniem
objęto sporządzenie operatu uzdrowiskowego i
przedłożenie

go

Ministrowi

sporządzenie

projektu

Uzdrowiska,

po

i

Zdrowia

uchwalenie

uzyskaniu

decyzji

oraz
Statutu

Ministra

Zdrowia o potwierdzeniu możliwości prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla
którego sporządzono operat.
46.

2018-10-02

XXXVIII/288/2018

Uchwała

nr

XXXVIII/288/2018

Rady

Gminy

Uchwała w trakcie realizacji. Dotyczy działek nr

Goczałkowice-Zdrój z dnia 2 października 2018r. w

2887/36, nr 2890/36 i nr

sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego

własnością

zasobu części nieruchomości

użytkowaniu PKP S.A. w Warszawie. Nabycie

Skarbu

Państwa

281/36 będących
w

wieczystym

działek jest związane z przedsięwzięciem pn.
„Rozbudowa dróg gminnych - ul. PCK, Parkowej i
Krzyżanowskiego”.
47.

2018-10-16

XXXIX/289/2018

Uchwała

Nr

XXXIX/289/2018

Rady

Gminy

Uchwała w trakcie realizacji

Goczałkowice-Zdrój z dnia 16 października 2018r. w
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sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/2017 Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19.12.2017r w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goczałkowice-Zdrój na lata 2018-2029
48.

2018-10-16

XXXIX/290/2018

Uchwała

Nr

XXXIX/290/2018

Rady

Gminy

Uchwała zrealizowana

Goczałkowice-Zdrój z dnia 16 października 2018r. w
sprawie

zmiany

Uchwały

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój Nr XXXI/236/2017 z dnia
19.12.2017r,

w

sprawie

budżetu

Gminy

Goczałkowice-Zdrój na 2018 rok
49.

2018-10-16

XXXIX/291/2018

Uchwała

Nr

XXXIX/291/2018

Rady

Gminy

Uchwała

zrealizowana,

aktualna.

Została

Goczałkowice-Zdrój z dnia 16 października 2018r. w

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia

sprawie zmiany statutu Gminy Goczałkowice-Zdrój

30.10.2018r. poz. 6809. Obowiązuje od pierwszego
dnia VIII kadencji organów Gminy GoczałkowiceZdrój.
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Realizacja uchwał rady gminy Goczałkowice-Zdrój podjętych w okresie od początku VIII kadencji Rady Gminy do
dnia 31.12.2018r.
Tabela 27 Realizacja uchwał Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój podjętych w okresie od początku VIII kadencji Rady Gminy do dnia 31.12.2018r.
Lp.

1.

Data

Numer

wydania

Uchwały

2018-11-20

I/12018

w sprawie (opis, tytuł)

Uchwała

Nr

I/12018

Informacje o realizacji

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Przewodniczącym Rady jest Tadeusz

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. Lazarek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój
2.

2018-11-20

I/2/2018

Uchwała

Nr

I/2/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Wiceprzewodniczącą Rady jest

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. Izabela Ogierman
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy
3.

2018-11-20

I/3/2018

Uchwała

Nr

I/3/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Skład Komisji: Michał Czernek,

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. Marian Wróbel, Rafał Polok
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
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4.

2018-11-20

I/4/2018

Uchwała

Nr

I/4/2018

Rady

Gminy
10) Uchwała aktualna. Przewodniczącym Komisji jest

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. Michał Czernek
w

sprawie

zatwierdzenia

wyboru

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5.

2018-11-20

I/5/2018

Uchwała

Nr

I/5/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Skład Komisji: Krzysztof Kwaśny,

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. Monika Nikiel, Michał Cebula
w sprawie określenia składu osobowego
Komisji skarg, wniosków i petycji
6.

2018-11-20

I/6/2018

Uchwała

Nr

I/6/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Przewodniczącym Komisji jest

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. Krzysztof Kwaśny
w

sprawie

zatwierdzenia

wyboru

Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i
petycji
7.

2018-11-20

I/7/2018

Uchwała

Nr

I/7/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Skład Komisji: Zbigniew Jacek,

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. Łukasz Hanke. Michał Czernek
w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej
8.

2018-11-20

I/8/2018

Uchwała

Nr

I/8/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Przewodniczącym Komisji jest

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r.
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w

sprawie

zatwierdzenia

wyboru Zbigniew Jacek

Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej
9.

2018-11-20

I/9/2018

Uchwała

Nr

I/9/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. W VIII kadencji działają następujące

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. komisje:
w sprawie nazw i przedmiotu działania komisji
stałych powoływanych przez Radę Gminy
Goczałkowice-Zdrój w kadencji 2018-2023

- Rewizyjna
- Komisja Gospodarki i Finansów
- Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
- Komisja Uzdrowiskowa
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
przy czym Komisja Rewizyjna, Uzdrowiskowa oraz
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji są komisjami
obligatoryjnymi.

10.

2018-11-20

I/10/2018

Uchwała

Nr

I/10/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Skład Komisji: Małgorzata Paszek,

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018 Monika Młodzik, Krystyna Świerkot-Żmij, Norbert
r. w sprawie określenia składu osobowego Czernecki, Izabela Ogierman, Zbigniew Jacek, Michał
Komisji Gospodarki i Finansów

Cebula, Piotr Pająk
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Uchwała zmieniona Uchwałą Nr II/20/2018 Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 4 grudnia 2018r.skład Komisji uzupełniono o radnego Mariana Wróbla
11.

2018-11-20

I/11/2018

Uchwała

Nr

I/11/2018

Rady

Gminy Uchwała

aktualna.

Przewodniczącą

Komisji

jest

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. Małgorzata Paszek
w

sprawie

zatwierdzenia

Przewodniczącego

Komisji

wyboru

Gospodarki

i

Finansów
12.

2018-11-20

I/12/2018

Uchwała

Nr

I/12/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Skład Komisji: Monika Młodzik,

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. Małgorzata Paszek, Łukasz Hanke, Zbigniew Jacek,
w sprawie określenia składu osobowego Norbert Czernecki, Izabela Ogierman, Monika Nikiel
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
13.

2018-11-20

I/13/2018

Uchwała

Nr

I

/13/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Przewodniczącą Komisji jest Monika

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. Młodzik
w

sprawie

zatwierdzenia

wyboru

Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych
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14.

2018-11-20

I/14/2018

Uchwała

Nr

I/14/2018

Rady

Gminy Uchwała zrealizowana, aktualna. Wynagrodzenie Wójta

Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 listopada 2018r. Gminy obejmuje: wynagrodzenie zasadnicze- 4.700 zł;
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy dodatek funkcyjny- 1.900 zł; dodatek specjalny- 2.640
Goczałkowice-Zdrój

zł, dodatek stażowy- 20% wynagrodzenia zasadniczego
tj. 940 zł.

15.

2018-12-04

II/15/2018

Uchwała

Nr

II/15/2018

Rady

Gminy Uchwała w trakcie realizacji

Goczałkowice-Zdrój z dnia 4 grudnia 2018r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/235/2017
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia
19.12.2018r.

w

sprawie

uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goczałkowice-Zdrój na lata 2018-2029
16.

2018-12-04

II/16/2018

Uchwała

Nr

II/16/2018

Rady

Gminy Uchwała zrealizowana

Goczałkowice-Zdrój z dnia 4 grudnia 2018r. w
sprawie

zmiany

Uchwały

Rady

Gminy

Goczałkowice-Zdrój Nr XXXI/236/2017 z
dnia 19.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy
Goczałkowice-Zdrój na 2018 rok

- 142 Raport o stanie Gminy Goczałkowice-Zdrój

17.

2018-12-04

II/17/2018

Uchwały

Nr

II/17/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Obowiązuje od 01.01.2019r. do

Goczałkowice-Zdrój z dnia 4 grudnia 2018r. w nadal. Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego
sprawie określenia wysokości stawek podatku z dnia 11 grudnia 2018r. poz. 7809
od nieruchomości
18.

2018-12-04

II/18/2018

Uchwała

Nr

II/18/2018

Rady

Gminy Uchwała w trakcie realizacji. Protokół uzgodnień

w

Goczałkowice-Zdrój z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie określenia warunków zamiany prawa własności
sprawie zamiany gruntów gminnych na grunty pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą GoczałkowiceSkarbu Państwa

Zdrój podpisano 4 kwietnia 2019r. Realizacja uchwały
nastąpi po przekazaniu środków finansowych Staroście
Pszczyńskiemu przez Wojewodę Śląskiego na pokrycie
podatku VAT.
Grunty Skarbu Państwa, które przejdą na własność
Gminy stanowią działki położone wzdłuż drogi krajowej
Nr 1, od skrzyżowania z ul.

Główną w kierunku

północnym ora działki położone przy rondzie „Nad
Wisła”, o łącznej pow. 0,8168 ha. Grunty te będą w
przyszłości wykorzystane na inwestycje gminne (droga,
parking). Wartość tych gruntów – 595.410 zł.
Grunty Gminy Goczałkowice-Zdrój, które przejdą na
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własność Skarby Państwa stanowią działki położone
przy drodze krajowej Nr 1 i ul. Solankowej, o łącznej
pow. 0,8382 ha. Grunty te będą w przyszłości
przekazane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. Wartość tych gruntów – 529.076 zł.
Wojewoda Śląski wyraził zgodę na dokonanie zamiany
gruntów

bez

obowiązku

Goczałkowice-Zdrój

z

dopłaty
tytułu

przez

różnej

Gminę
wartości

zamienianych nieruchomości.
19.

2018-12-04

II/19/2018

Uchwała

Nr

II/19/2018

Rady

Gminy Uchwała w trakcie realizacji.

Goczałkowice-Zdrój z dnia 4 grudnia 2018r. w
sprawie

programu

Goczałkowice-Zdrój

współpracy
z

Gminy

organizacjami

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, na rok 2019

20.

2018-12-04

II/20/2018

Uchwała

Nr

II/20/2018

Rady

Ogłoszono 5 konkursów. 2 konkursy unieważniono.
Podpisano

5

umów

dotacji

z

organizacjami

pozarządowymi i uprawnionymi podmiotami. Łączna
wartość udzielonych dotacji w oparciu o zawarte umowy
wynosi 287.900 zł

Gminy Uchwała aktualna. Na podstawie tej uchwały skład

Goczałkowice-Zdrój z dnia 4 grudnia 2018r. w Komisji Gospodarki i Finansów uzupełniono o radnego
sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2018 Rady
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Gminy

Goczałkowice-Zdrój

z

dnia

20 Mariana Wróbla.

listopada 2018r.
21.

2018-12-18

III/21/2018

Uchwała

nr

III/21/2018

Rady

Gminy Uchwała w trakcie realizacji

Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na
lata 2019-2029
22.

2018-12-18

III/22/2018

Uchwała

Nr

III/22/2018

Rady

Gminy Uchwała

w

trakcie

realizacji,

Budżet

gminy

Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. opublikowano w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia
w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice- 03.01.2019r. poz. 2
Zdrój na rok 2019
23.

2018-12-18

III/23/2018

Uchwała

Nr

III/23/2018

Rady

Gminy Uchwała w trakcie realizacji. W dniu 28.12.2018r.

Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. zawarto Porozumienie nr OSO.031.2.7.2018 z Komendą
w sprawie przekazania środków finansowych Powiatową Policji w Pszczynie w sprawie przekazania
dla Policji w roku 2019

środków finansowych

w wysokości 28.800 zł z

przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas
służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z
2017r. poz. 2067 z późn. zm.) dla policjantów, którzy
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realizują

zadania

z

zakresu

prewencji,

celem

zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Gminy. Kwota 28.800 zł przewidziana w
uchwale pokrywa 80 godzin miesięcznie służby przez 12
miesięcy w roku. Podstawą płatności jest nota księgowa
wystawiona przez Komendę Wojewódzką Policji w
Katowicach,

w

okresach

miesięcznych

wraz

z

wyznaczonym wykazem należności.
24.

2018-12-18

III/24/2018

Uchwała

Nr

III/24/2018

Rady

Gminy Uchwała w trakcie realizacji.

Uchwała dotyczy

Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. współpracy w zakresie udzielania pomocy rodzinom, w
w sprawie udzielenia pomocy finansowej których
Miastu

Bielsko-Biała

działalności

Ośrodka

na

występują

dofinansowanie podejmowania
Przeciwdziałania profilaktycznych.

Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

problemy

działań
W

ramach

alkoholowe

oraz

interwencyjnych
współpracy

i
osoby

nietrzeźwe z terenu Gminy są przyjmowane do Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w BielskuBiałej.
W dniu 7 lutego zawarto umowę Nr SG.8141.14.2018
w sprawie pomocy finansowej, w formie dotacji
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celowej, w wysokości 9.722 zł.
25.

2018-12-18

IIII/25/2018

Uchwała

Nr

IIII/25/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna.

Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
26.

2018-12-18

III/26/2018

Uchwała

Nr

III/26/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna. Obowiązuje od dnia 12.01.2019r. do

Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r nadal. Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego
w

sprawie

podwyższenia

kryterium z dnia 28.12.2018r. poz. 8296. Na mocy tej uchwały

dochodowego uprawniającego do korzystania z podwyższa się kryterium dochodowe, o którym mowa w
pomocy

społecznej

przez

osoby

objęte art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do 150%.

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w Ponadto odstępuje się od żądania zwrotu wydatków dla
szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad osób objętych wieloletnim programem i korzystających z
zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w pomocy społecznej w formie posiłku i świadczenia
formie posiłku i świadczenia rzeczowego w rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
postaci

produktów

żywnościowych jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód

przyznawanych w ramach tego programu

na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium
dochodowego.

27.

2018-12-18

III/27/2018

Uchwała

Nr

III/27/2018

Rady

Gminy Uchwała aktualna, w trakcie realizacji Zgodnie z ta

Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. uchwałą diety z tytułu wykonywania mandatu są
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w

sprawie

zmiany

Uchwały

Nr wypłacane w formie zryczałtowanej. Miesięczny ryczałt

XXXI/235/2017 Rady Gminy Goczałkowice- wynosi:
Zdrój

z

dnia

19.12.2017r.

w

sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2018-2029

1)radnego - 550 zł; 2)przewodniczącego komisji - 700
zł;

3)wiceprzewodniczącego

4)przewodniczącego

rady–

rady1.000

800
zł.

zł;

Uchwała

obowiązuje od dnia 01.01.2019r
28.

2018-12-18

III/28/2018

Uchwała

Nr

III/28/2018

Rady

Gminy Uchwała zrealizowana

Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój Nr XXXI/236/2017 z
dnia 19.12.2017r., w sprawie budżetu Gminy
Goczałkowice-Zdrój na 2018r.
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Konsultacje społeczne

W roku 2018r. konsultacje społeczne były prowadzone w następujących formach:
1) konsultacje aktów prawa miejscowego w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
2) poprzez zawiadomienia i obwieszczenia podawane do publicznej wiadomości za
pośrednictwem strony internetowej, BIP oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
3) poprzez zawiadomienia i obwieszczenia podawane do wiadomości w oparciu o
określoną

procedurę,

np.

w

sprawach

dotyczących

sporządzenia

planów

zagospodarowania przestrzennego, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania na
środowisko, pozwoleń wodno-prawnych
4) organizowanie publicznych dyskusji w ramach procedury planistycznej
5) organizację spotkań z mieszkańcami stosownie do potrzeb
6) organizowanie spotkań w sprawach indywidualnych, najczęściej o charakterze
interwencyjnym
7) organizowanie

spotkań

z

udziałem

zainteresowanych

mieszkańców

oraz

przedstawicieli Rady Gminy
8) za pośrednictwem portalu „Konsultacje społeczne” uruchomionego w 2018r. w
ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do
cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój”.

W ramach konsultacji aktów prawa miejscowego przeprowadzono konsultacje 21 projektów
uchwał. Mieszkańcy (łącznie 36 osób) wzięli udział w 6 posiedzeniach Komisji. Do
publicznej wiadomości podano 37 zawiadomień i obwieszczeń w sprawach dotyczących
pozwoleń na budowę, decyzji lokalizacyjnych, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania
na środowisko, pozwoleń wodno-prawnych. W ramach procedury planistycznej podano do
wiadomości 3 obwieszczenia; zorganizowano 1 dyskusję publiczną.
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W oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r
przeprowadzono konsultacje społeczne projektów uchwał w następujących sprawach:
1. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój
dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół
prowadzonych

przez

osoby

prawne

i

fizyczne

na

terenie

Gminy

Goczałkowice-Zdrój oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji.
2. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w którym kończą 6
lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój.
3. określenia wymiaru bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Goczałkowice-Zdrój.
4. określenia formatu, warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. zmiany uchwały Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26
stycznia 2018r. w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Goczałkowice-Zdrój dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie
Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz

trybu

kontroli prawidłowości pobrania i

wykorzystywania dotacji.
6. uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę
Goczałkowice-Zdrój.
7. podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
8. podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
10. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
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11. odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
12. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
13. określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy
efektywności

energetycznej

w

budynkach

mieszkalnych

jednorodzinnych,

realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój”.
14. zasad udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
15. określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy
efektywności

energetycznej

w

budynkach

mieszkalnych

jednorodzinnych,

realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój”.
16. odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
17. określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy
efektywności

energetycznej

w

budynkach

mieszkalnych

jednorodzinnych,

realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój”.
18. zmiany statutu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
19. Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2019.
20. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
21. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w
formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
przyznawanych w ramach tego programu.
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Nagrody i wyróżnienia

Październik 2018r.:
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin
wiejskich

- 6 miejsce w kraju

Październik 2018r.:
Ranking Samorządów Najdynamiczniej Zwiększających Liczbę Osób Pracujących w latach
2003-2017, w kategorii gmin wiejskich

- 2 miejsce w kraju
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Załączniki do Raportu:

Załącznik Nr 1

- „Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Goczałkowice-Zdrój
za rok 2018”

Załącznik Nr 2

- Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018 roku

Załącznik Nr 3

-

Sprawozdanie

Goczałkowice-Zdrój

z

realizacji
z

programu

organizacjami

współpracy

pozarządowymi

i

Gminy
innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok
2018
Załącznik Nr 4

- Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goczałkowicach-Zdroju za rok 2018r.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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