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1. Wstęp 

Raport o stanie gminy za rok 2018, to opracowanie, z którego wynikają informacje 

dotyczące tego co się wydarzyło w naszej gminie w minionym roku. 

Przekazujemy Państwu informacje z obszarów działania samorządu gminnego po 

to, aby zobrazować co władze gminy i pracownicy gminnych jednostek, a także jednostki 

pomocnicze zrobiły dla swoich lokalnych społeczności, dla Gminy Strumień. 

Starałam się wraz z pracownikami przygotować raport obejmujący wszystkie ważne 

dziedziny życia samorządu naszej gminy. 

Zachęcam do lektury, liczę na Państwa komentarze i uwagi. 

Podstawą prawną do opracowania raportu jest art. 28aa wprowadzony do ustawy              

z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Wzmiankowany 

artykuł 28aa ustawy o samorządzie gminnym został wprowadzony ustawą o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

130). 
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2. Ogólna charakterystyka gminy 

Strumień to gmina w województwie śląskim, położona w północnej części powiatu 

cieszyńskiego. Gmina ma charakter rolniczo - turystyczny. W jej skład wchodzi miasto 

Strumień oraz sołectwa: Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Zabłocie, Zabłocie – Solanka                  

i Zbytków. Zamieszkuje ją 13 tys. mieszkańców. Powierzchnia gminy wynosi 58,46 km2. 

Gmina Strumień posiada szereg walorów. Jednym z nich jest korzystne położenie 

komunikacyjne. Przez gminę przebiegają drogi o znaczeniu ponadlokalnym: 

międzynarodowa do granicy z Czechami w Cieszynie oraz krajowa łącząca stolicę Śląska 

z uzdrowiskowymi miejscowościami – Ustroniem i Wisłą (DK 81). 

W promieniu 25 km znajdują się takie miasta jak: Bielsko-Biała, Cieszyn, Żory, 

Jastrzębie- Zdrój, Pszczyna. Niedaleko stąd do Trójstyku w Jaworzynce Trzycatku, gdzie 

zbiegają się granice Polski, Czech i Słowacji. 

Gminę Strumień zamieszkuje 13 033 osób ( stan na dzień 31.12.2018 r.)                           

w tym  6490 mężczyzn  i  6543 kobiet.  Stan ludności wg poszczególnych miejscowości, 

które wchodzą w skład gminy przedstawia się następująco:   

 

Tabela nr 1. Stan ludności z podziałem na sołectwa w Gminie Strumień za 2018 r. 

Miejscowość Liczba osób ogółem Liczba Kobiet Liczba mężczyzn 

Bąków 1 815 920 895 

Drogomyśl 2 272 1 135 1 137 

Pruchna 2 459 1 247 1 212 

Strumień 3 577 1 783 1 794 

Zabłocie 1 447 738 709 

Zbytków 1 463 720 743 

    

Razem 13 033 6 543 6 490 

                                                                                                                                              



Raport o stanie Gminy Strumień za rok 2018 

 

1 7 

O korzystnej sytuacji demograficznej Gminy Strumień świadczą wskaźniki związane                   

z przyrostem naturalnym i migracjami ludności. 

W 2018 roku urodziło się 158 dzieci w tym 83 chłopców i 75 dziewczynek (o 12 mniej 

dzieci niż w 2017 r.),  natomiast zmarło 128 osób, w tym 61 mężczyzn i 67 kobiet (o 5 

więcej niż 2017 r.). 

Dodatnie saldo przyrostu naturalnego wynosi 30.  Podobnie dodatnie saldo utrzymuje 

się w zakresie migracji ludności Gminy Strumień. Na koniec 2018 r. liczba osób, które się  

zameldowały wyniosła 314 osób, wymeldowały się 193 osoby, co stanowi dodatnie saldo 

w wysokości 121.   
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3. Informacje finansowe 

3.1 Wykonanie budżetu gminy za 2018 r. 

W roku 2018 zrealizowano dochody w kwocie 55 718 611,32 zł  z czego dochody 

majątkowe to kwota 1 742 834,17 zł, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 55 466 349,49 zł, 

w tym wydatki majątkowe  w kwocie 7 241 603,67 zł. W wyniku tak wykonanych 

dochodów i wydatków powstała nadwyżka w kwocie 252 261,83 zł. 

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 98,27 % w stosunku do planu, a wydatki 

w wysokości 91,05% w stosunku do planu. Największa część budżetu – 20 306 424,80 zł 

przeznaczona została na wydatki związane z oświatą to 36,61% wydatków budżetu 

gminy. Najwięcej wydatków inwestycyjnych przeznaczono na budowę dróg i parkingów               

w Gminie Strumień –1 684 036,57 zł. Wybudowano i wykonano oświetlenie ulic                            

i skrzyżowań za ponad 250 178,89 zł, wydatki inwestycyjne na Ochotnicze Straże 

Pożarne to 705 887,42 zł.  Na rozbudowę sieci kanalizacji w gminie Strumień w 2018r 

przeznaczono 1 297 772,28 zł; na modernizację kotłowni w Strumieniu – 84 278,45 zł. 

Zrealizowano także remonty i modernizacje obiektów gminnych oraz inwestycje związane 

z rekreacją czy zapewnieniem bezpieczeństwa. W każdej miejscowości gminy Strumień 

realizowano przedsięwzięcia inwestycyjne.  

Wykonany udział poszczególnych grup dochodów za 2018 rok: 

• udziały w podatkach dochodowych: 13 556 392,17 zł; (24,3%) 

• dochody własne: 12 218 240,31zł; (21,9%) 

• dotacje na zadania własne: 1 104 740,50 zł; (2,0%) 

• dotacje na zadania zlecone: 12 996 846,89 zł; (23,3%) 

• dotacje na porozumienia: 148 622,58 zł; (0,3%) 

• dotacje na zadania unijne, współfinansowanie, pozostałe: 1 709 176,87 zł; (3,1%) 

• subwencje: 13 984 592,00 zł (25,1%). 
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    Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych grup dochodów 

 

 Wykonany udział poszczególnych grup wydatków za 2018  rok: 

• rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, 

działalność usługowa: 5 324 698,34 zł; (9,60%), 

• administracja publiczna: 4 960 150,06 zł; (8,94 %), 

• urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, różne rozliczenia: 1 340 492,16 zł; 

(2,42%), 
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• oświata i wychowanie: 20 306 424,80 zł (36,61%), 

• ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej, rodzina: 15 241 943,63 zł; (27,48%), 

• gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 4 851 612,11 zł; (8,75%), 

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna:  

3 441 028,39 zł (6,20%). 

 

Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych działów wydatków bieżących 
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    Wykres 3. Wydatki ogółem, w tym wydatki na oświatę i pozostałe wydatki 

 

Pozyskano bezzwrotne środki krajowe oraz europejskie na: 

1) Projekt - ul. Stawowa w Pruchnej -403 729,00 zł, 

2) Dotacja z budżetu państwa ul. Oblaski w Drogomyślu -204 984,00 zł, 

3) Projekt – „Aktywni na granicy” -4 365,89 zł, 

4) Dotacja z WFOŚ i GW Wymiana źródeł ciepła WFOŚ i GW -196 000,00 zł, 

5) Projekt - Budatin Strumień, etap II  -745 764,69 zł, 

6) Projekt  - Budowa wiaty LKS Orzeł Zabłocie  -47 152,00  zł, 

7) Projekt: Erasmus+  ZSP w Zabłocie  -5 356,05 zł, 

8) Dotacja z budżetu państwa na projekt „Aktywna tablica” dla: 

a) ZSP w Zabłociu -14 000,00 zł, 

b) Szkoły Podstawowej w Strumieniu -14 000,00 zł, 
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9) Dotacja z budżetu państwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla  ZSP 

Bąków -4 000,00 zł, 

10)  Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Inicjatywy w sołectwach Zbytków, Pruchna               

i Drogomyśl -34 790,19 zł, 

11) Dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot Funduszu Sołeckiego za rok 2017- 

55 989,21 zł.                                                

12) Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych - 57 321,00 zł. 

W roku 2018 zostały częściowo umorzone pożyczki przez WFOŚ i GW w wysokości 

252 134,54 zł, które zostały przekazane na wymianę źródeł ciepła w gminie Strumień, 

etap 1. 

W 2018 roku zrealizowano przychody w kwocie 9 171 389,09 zł, na co składa się 

zaciągnięty kredyt 2 500 000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 83 129,00 zł 

oraz wolne środki w kwocie 6 588 260,09 zł. 

Rozchody w roku 2018 wyniosły 2 395 865,46 zł, na co złożyły się spłaty kredytów 

oraz pożyczek. Kredyty i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami spłat. 

Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo. 

 Realizując postanowienia uchwały budżetowej na rok 2018 wraz ze zmianami, 

zadłużenie gminy zmalało do kwoty 12 267 129,00 zł. 

W stosunku do roku poprzedniego zostało zmniejszone o kwotę 171 871,00 zł.  

Wykonując budżet w 2018 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w kwocie                        

5 751 031,33 zł. 

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji budżetu 2018 roku została 

przedstawiona  w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2018. 
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Ochotnicza Straż Pożarna 

Wydatki związane z realizacją zakupu  samochodów  ratowniczo – gaśniczych 

dla jednostek 

1. Ochotnicza Straż Pożarna  w Bąkowie – wartość samochodu 770 103,00 zł, 

pozyskane środki : 

 Dotacja z Budżetu Gminy Strumień – 400 000,00 zł, 

 Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach – 48 131,44 zł, 

 Dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie – 48 131,43 zł, 

 Dotacja z MSW i A – 260 000,00 zł, 

 Środki własne jednostki – 13 840,13 zł. 

2.  Ochotnicza Straż Pożarna  w Pruchnej – wartość samochodu 799 118,70 zł, 

pozyskane środki : 

 Dotacja z Budżetu Gminy Strumień – 230 000,00 zł, 

 Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach – 99 889,84 zł, 

 Dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie – 249 724,59  zł, 

 Dotacja z MSW i A – 170 000,00 zł, 

 Środki własne jednostki – 49 504,27 zł. 

 

3.2 Inwestycje gminne 

Tabela nr 2. Inwestycje gminne 

1. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień 24 600,00 

2. Budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie 128 128,07 

3. Budowa dróg  i parkingów w Gminie Strumień 1 132 

139,31 

4. Przebudowa drogi gminnej nr 611120S ulicy Oblaski                 

w Drogomyślu - etap I. 

423 769,19 

5. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - 

Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy 

Strumień 

100 000,00 
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6. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - 

Wykonanie bramy oraz wjazdu na teren GCI w Pruchnej 

19 435,24 

7. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - 

Zagospodarowanie terenu  GCI w Pruchnej 

12 000,00 

8. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - 

Doposażenie lokalu w Sołectwie Zbytków 

3 950,13 

9. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na 

pokrycie kosztów  zakupu donic kwiatowych 

przeznaczonych do GCIW w Pruchnej oraz skweru w 

Drogomyślu 

7 896,60 

10. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na 

pokrycie kosztów doposażenia hali sportowej 

10 000,00 

11. Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień  48 127,60 

12. Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień           

z ARR 

109 996,19 

13. Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz                                

z zagospodarowaniem terenu 

46 139,80 

14. Zakup sprzętu komputerowego 20 000,00 

15. Wykonanie obelisku promującego Sołectwo Zbytków 6 244,50 

16. Dotacja na zakup radiowozu KPP Cieszyn 12 500,00 

17. Dotacja na zakup samochodu  KP PSP  Cieszyn 5 000,00 

18. Dotacja  na dofinansowanie remontu garaży                          

i wymiany sanitariatów dla jednostki OSP Drogomyśl 

8 000,00 

19. Dotacja  na dofinansowanie zakupu średniego samochodu 

dla jednostki OSP Bąków 

400 000,00 

20. Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego ze 

stabilizatorem napięcia oraz bagażnika na samochód GLM 

Ford Transit do transportu drabiny dla OSP Zbytków 

6 000,00 

21. Dotacja na  zakup defibrylatora dla OSP Zabłocie 7 038,42 

22. Przebudowa garażu samochodu bojowego  OSP Bąków 13 899,00 
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23. Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Pruchna 

230 000,00 

24. Dotacja  na  zakup wentylatora oddymiającego dla OSP 

Bąków 

4 500,00 

25. Dotacja na zakup pieca  CO OSP Zabłocie 10 000,00 

26. Dotacja na zakup zestawu poduszek ratowniczych 

wysokociśnieniowych dla OSP Pruchna 

8 000,00 

27. Dotacja na  zakup drabiny dla OSP Zabłocie 4 650,00 

28. Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego ze 

stabilizatorem napięcia dla OSP Zabłocie 

3 800,00 

29. Dotacja na  zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP 

Strumień 

10 000,00 

30. Modernizacja budynku Zespołu Szkól w Drogomyślu 217 649,92 

31. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu  96 616,34 

32. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego            

w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu 

98 668,59 

33. Zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-

Przedszkolnym w Zabłociu  

29 044,26 

34. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz                    

z zagospodarowaniem terenu 

84 286,32 

35. Wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny wraz 

z wyposażeniem w Przedszkolu w Zbytkowie 

248 949,42 

36. Wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny - 

pierwsze  wyposażenie    w Przedszkolu w Zbytkowie 

34 738,64 

37. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków                     

w Strumieniu 

113 997,71 

38. Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz                              

z przebudową sieci ciepłowniczej 

84 278,45 

39. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień 942 173,92 

40. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień 50 000,00 
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41. Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej 

na terenie miasta Strumień 

124 599,00 

42. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień 67 001,65 

43. Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji                      

w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów 

azbestowych 

25 500,00 

44. Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji                      

w zakresie wymiany źródeł ciepła 

585 910,33 

45. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień 97 443,41 

46. Realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej                 

w Bąkowie 

35 167,29 

47. Wykonanie oświetlenia ulicy Pogodnej w Drogomyślu 11 069,88 

48. Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego 

skrzyżowań  ulic Klonowa- Stokrotek; Klonowa- 

Jarzębinowa; Knajska- Łowiecka                                                      

w Drogomyślu  

7 500,00 

49. Oświetlenie rozwidlenia  ulicy  Lipowej z ulicą Dworcową;  

*oświetlenie skrzyżowania ulicy Dębowej z ulicą Leśną;  

*oświetlenie skrzyżowania ulicy Kopanina z ulicą Radosną; 

oświetlenie skrzyżowania ulicy Słonecznej                                 

z ulicą Wierzbową w Pruchnej 

32 968,31 

50. Budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej                            

i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką 

do posesji nr 79 w Zbytkowie 

30 000,00 

51. Wykonanie projektu oświetlenia ulic Orzechowej                     

i Miodowej w Zabłociu 

4 800,00 

52. Wykonanie oświetlenia ulicznego skrzyżowań ulic: Klonowa-

Jarzębinowa; Knajska-Łowiecka; -                                              

w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drogomyśl 

7 830,00 

53. Wykonanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego 

na ulicy Sosnowej w Strumieniu 

23 400,00 
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3.3 Fundusz  sołecki, fundusz mieszkańców 

    W Gminie Strumień Fundusz Sołecki przy częściowym zwrocie z budżetu państwa 

jest realizowany od roku 2016. W terminie do 31 maja, po zakończeniu roku budżetowego 

Burmistrz występuje z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o częściową refundację 

poniesionych nakładów na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, 

w poprzednim roku budżetowym, a w terminie do 31 sierpnia Wojewoda przekazuje 

dotację na zadania. 

Dotacja z budżetu państwa za rok 2018 wyniosła 28,567% poniesionych wydatków. 

54. MGOK dotacja celowa na realizację projektu - "Co kraj to 

obyczaj" 

19 500,00 

55. Modernizacja pomników i dóbr kultury 19 907,99 

56. Projekt: Budatin - Strumień: współpraca na pograniczu-  

etap 2. 

727 703,78 

57. Projekt: Sport w każdym wieku- m.in.. Powstanie Siłowni                    

w Pruchnej 

37 336,31 

58. Uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji 

technicznej niezbędnej do rewitalizacji  traktu spacerowego 

przy boisku LKS Drogomyśl 

9 471,00 

59. Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" w Zabłociu 11 724,89 

60. Wykonanie ogrodzenia boiska przy LKS Pruchna w Pruchnej 59 811,10 

61. Projekt: Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej 

zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień"                        

w Strumieniu 

485 265,11 

62. Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko 

przy Zespole Szkół w Pruchnej 

1 476,00 

7 241 603, 67  
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W roku 2018 przyznane środki finansowe dla sołectw wynosiły 193 638,88 zł, z tego: 

1) Sołectwo Bąków        36 326,60 zł; 

2) Sołectwo Drogomyśl       36 200,00 zł; 

3) Sołectwo Pruchna        36 326,60 zł; 

4) Sołectwo Zabłocie        36 326,60 zł; 

5) Sołectwo Zabłocie Solanka     12 133,08 zł; 

6) Sołectwo Zbytków        36 326,00 zł. 

Wartość wykonanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wynosiła                               

185 820,13 zł. 

 Od roku budżetowego 2017 w Gminie Strumień utworzono Fundusz Mieszkańców, 

który działa na zasadach Funduszu Sołeckiego dla Rady Mieszkańców Strumienia. 

Wysokość przyznanych środków finansowych jest wyliczana jak dla Funduszu Sołeckiego,  

pomniejszana o wskaźnik procentowy zwrotu z budżetu państwa Funduszu Sołeckiego,  

gdyż środki finansowe przyznane Radzie Mieszkańców nie podlegają częściowemu 

zwrotowi z budżetu państwa i finansowane są ze środków własnych Gminy Strumień. 

Wartość środków finansowych wykorzystanych w 2018 r. przez Radę Mieszkańców  

Strumienia wynosiła 23 400,00 zł.  
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Tabela nr 3. Wykaz zadań zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego 

Lp. Wykaz zadań zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego Koszt zadania 

1. Realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie 35 167,29 zł 

2. Wykonanie oświetlenia ulicy Pogodnej w Drogomyślu 11 069,88 zł 

3. 
Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia 

ulicznego skrzyżowań ulic Klonowa-Stokrotek; Klonowa-

Jarzębinowa; Knajska-Łowiecka w Drogomyślu 

7 500,00 zł 

4. 

Wykonanie oświetlenia ulicznego skrzyżowań ulic: 

Klonowa- Jarzębinowa; Knajska-Łowiecka; - w ramach 

Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drogomyśl 

7 830,00 zł 

5. Uporządkowanie  terenu  i  wykonanie  dokumentacji 

technicznej niezbędnej do rewitalizacji  traktu spacerowego przy 

boisku LKS Drogomyśl 

                                         

9 471,00 zł 

6. 

Oświetlenie rozwidlenia  ulicy  Lipowej z ulicą Dworcową;  

oświetlenie skrzyżowania ulicy Dębowej  z ulicą Leśną;  

oświetlenie skrzyżowania ulicy Kopanina z ulicą Radosną; 

oświetlenie skrzyżowania ulicy Słonecznej                         

z ulicą Wierzbową w Pruchnej 

32 968,31 zł 

  7.  
Zagospodarowanie  terenu  za  Zespołem                    

Szkolno- Przedszkolnym w Zabłociu      29 044,26 zł 

8. Wykonanie projektu oświetlenia ulic Orzechowej                         

i Miodowej w Zabłociu 
4 800,00 zł 

9. Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" w Zabłociu 11 724,89 zł 

10. Wykonanie obelisku promującego Sołectwo Zbytków 6 244,50 zł 

11. 
Budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej                          

i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką 

do posesji nr 79 w Zbytkowie 

30 000,00 zł 

 RAZEM  wydatki z Funduszu Sołeckiego      185 820,13 zł 
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Lp. 

Wykaz zadań realizowanych z funduszu mieszkańców 

Miasta Strumień na rok 2018 Koszt zadania 

1. 
Wykonanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego 

ulicy Sosnowej w Strumieniu 
23 400,00 zł 

 

 
RAZEM  wydatki z Funduszu Mieszkańców 23 400,00 zł 
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4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Strumieniu 

W 2018 roku odbyło się 15 sesji Rady Miejskiej w Strumieniu w tym: 13 sesji 

zwykłych, 1 sesja nadzwyczajna i 1 sesja uroczysta z okazji Święta Niepodległości, na 

których podjęto 101 uchwał. 

Wykonanie większości uchwał powierzono Burmistrzowi Strumienia. 

Z podjętych w 2018 roku uchwał: 87 zostało zrealizowanych, zaś 14 jest w trakcie 

realizacji, co przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 Tabela nr 4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Strumieniu 

Nr i data 

uchwały 
W sprawie Realizacja uchwały 

XLIII.356.2018 

26.01.2018 r. 

Ustalenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała została zrealizowana                               

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Zmiana stawek 

opłat związana jest z koniecznością 

pokrycia rosnących kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

XLIII.357.2018 

26.01.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 

XLIII.358.2018 

26.01.2018 r. 

Zmiany budżetu gminy 

Strumień na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych 

XLIII.359.2018 

26.01.2018 r. 

Wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Zbytkowie 

(działka numer 214/1) 

Uchwała w trakcie realizacji. Działka 

pozostaje przedmiotem dzierżawy na cele 

rolne. Finalizacja możliwa po zakończeniu 

cykl upraw polowych. 
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XLIII.360.2018 

26.01.2018 r. 

Wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Zbytkowie 

(działka numer 214/2, 214/3) 

Uchwała w trakcie realizacji. Działki 

pozostają przedmiotem dzierżawy na cele 

rolne. Finalizacja możliwa po zakończeniu 

cykl upraw polowych. 

XLIII.361.2018 

26.01.2018 r. 

Wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Strumieniu 

(GS „SCH” Strumień-

Pruchna w likwidacji) 

Uchwała zrealizowana. Akt notarialny nr 

1984/2018 z dnia 06.06.2018 r. 

XLIII.362.2018 

26.01.2018 r. 

Zatwierdzenia Planu Pracy 

Rady Miejskiej w Strumieniu 

na 2018 rok 

Plan Pracy Rady Miejskiej w Strumieniu 

został zrealizowany w ciągu 2018 roku 

XLIII.363.2018 

26.01.2018 r. 

Zatwierdzenia Planów Pracy 

Komisji stałych i Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Strumieniu na 2018 rok 

Plany Pracy Komisji stałych i Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strumieniu 

zostały zrealizowane w ciągu 2018 rok 

XLIII.364.2018 

26.01.2018 r. 

Skargi dotyczącej 

działalności Kierownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Strumieniu 

oraz działalności Dyrektora 

Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Strumieniu 

Rada Miejska w Strumieniu stwierdziła, że 

jest organem właściwym do rozpatrzenia 

skargi, a do zbadania zasadności zarzutów 

przedstawionych w skardze oraz 

przeprowadzenia postepowania 

wyjaśniającego i przedłożenia projektu 

uchwały - zobowiązała Komisję Rewizyjną 

w terminie do dnia 19.03.2018 r. 

XLIV.365.2018 

28.02.2018 r. 

Przyjęcia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 

Strumień - Aktualizacja 

Uchwała została zrealizowana. Na 

podstawie aktualizacji pozyskano w 2018 

roku z WFOŚiGW dofinansowanie na 

wymiany 98 źródeł ciepła 

XLIV.366.2018 

28.02.2018 r. 

Regulaminu udzielania 

dotacji celowej w ramach 

„Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji dla Gminy 

Strumień” 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Na podstawie 

Regulaminu przeprowadzono i rozliczono            

w 2018 r. dofinansowanie wymiany 98 

źródeł ciepła 
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XLIV.367.2018 

28.02.2018 r. 

Określenia „Programu opieki 

nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy 

Strumień w 2018 r.” 

Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Strumień był stosowany w 2018 r. Uchwała 

została zrealizowana 

XLIV.368.2018 

28.02.2018 r. 

Zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki na 

finansowanie inwestycji 

objętych Programem 

Ograniczenia Niskiej Emisji 

dla Gminy Strumień – Etap I 

– rok 2018” 

Uchwała została zrealizowana. Umowa 

pożyczki została zawarta 12.07.2018 r. 

XLIV.369.2018 

28.02.2018 r. 

Zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu 

Uchwała została zrealizowana. Umowa 

kredytowa została podpisana z Bankiem 

Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju 

15.05.2018 r. 

XLIV.370.2018 

28.02.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 

XLIV.371.2018 

28.02.2018 r. 

Zmiany budżetu gminy 

Strumień na 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych 

XLIV.372.2018 

28.02.2018 r. 

Zmieniającej uchwałę                     

w sprawie skargi dotyczącej 

działalności Dyrektora 

Szkoły Podstawowej 

w Strumieniu 

Przedłużono termin badania zasadności 

zarzutów przedstawionych w skardze oraz 

przeprowadzenia postepowania 

wyjaśniającego i przedłożenia projektu 

uchwały przez Komisję Rewizyjną do dnia 

16.04.2018 r. 
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XLIV.373.2018 

28.02.2018 r. 

Rozpatrzenia skargi 

dotyczącej działalności 

Kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Strumieniu 

oraz działalności Dyrektora 

Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Strumieniu 

Wobec nie stwierdzenia niezgodnego 

z prawem działania Kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu 

oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu - 

Rada Miejska w Strumieniu uznała skargę 

za nieuzasadnioną o czym poinformowano 

skarżącą pismem z dnia 01.03.2018 r. 

XLV.374.2018 

27.03.2018 r. 

Trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych 

i niepublicznych przedszkoli 

i innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi oraz szkół, 

w których realizowany jest 

obowiązek szkolny, trybu 

przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu rozliczenia 

wykorzystania dotacji 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała została przekazana do wiadomości 

niepublicznym przedszkolom i niepublicznej 

szkole, dla których stanowi podstawę 

udzielenia, rozliczania i kontroli dotacji 

XLV.375.2018 

27.03.2018 r. 

Zasad i trybu korzystania                 

z sali integracyjnej oraz 

zaplecza gastronomicznego 

w obiekcie przy ulicy 

Wyzwolenia 49 w Zbytkowie 

Ustalone zasad i tryb korzystania z sali 

integracyjnej oraz zaplecza 

gastronomicznego w obiekcie przy ulicy 

Wyzwolenia 49 w Zbytkowie są stosowane. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego 



Raport o stanie Gminy Strumień za rok 2018 

 

1 25 

XLV.376.2018 

27.03.2018 r. 

Powierzenia Burmistrzowi 

Strumienia uprawnień do 

ustalenia cen i opłat (usługi 

komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej oraz 

za korzystanie z sali 

integracyjnej oraz zaplecza 

gastronomicznego 

w obiekcie przy ulicy 

Wyzwolenia 49 

w Zbytkowie) 

Uchwała została zrealizowana. Burmistrz 

Strumienia Zarządzeniem Nr 1217.2018 z 

dnia 14.05.2018 r. ustalił stawki brutto za 

wynajęcia sali integracyjnej oraz zaplecza 

gastronomicznego w obiekcie przy ulicy 

Wyzwolenia 49 w Zbytkowie 

XLV.377.2018 

27.03.2018 r. 

Wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Zabłociu 

(teren ulica Długa) 

Uchwała zrealizowana. Akt notarialny nr 

97/2019 z dnia 10.01.2019 r. 

XLV.378.2018 

27.03.2018 r. 

Przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części 

obszaru miasta Strumień 

(teren zlokalizowany 

w sąsiedztwie ulic: Zielonej, 

Towarowej oraz Osiedlowej) 

Uchwała w trakcie realizacji. Trwają prace 

koncepcyjne nad projektem planu. 

XLV.379.2018 

27.03.2018 r. 

Udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Cieszyńskiemu (budowa 

chodnika przy ul. Głównej 

w Bąkowie - III etap) 

Uchwała została zrealizowana. Zgodnie                  

z zawartą umową pomoc została 

przekazana Powiatowi Cieszyńskiemu 
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XLV.380.2018 

27.03.2018 r. 

Powołania doraźnej Komisji 

ds. Statutu Gminy Strumień 

Powołano skład doraźnej Komisji 

ds. Statutu Gminy Strumień, która 

przeprowadziła analizę i przygotowała 

projekt zmiany Statutu Gminy Strumień. 

Zmiany Statutu Gminy Strumień zostały 

przyjęte uchwałą Nr LII.428.2018 z dnia 

30.10.2018 r. 

 

XLV.381.2018 

27.03.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 

 

XLV.382.2018 

27.03.2018 r. 

Zmiany budżetu gminy 

Strumień na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych 

 

XLVI.383.2018 

25.04.2018 r. 

Określenia wysokości opłat 

za korzystanie 

z wychowania 

przedszkolnego 

w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę 

Strumień 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Nadto uchwała została przekazana 

dyrektorom przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina 

Strumień, w celu naliczenia opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci w przedszkolach 
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XLVI.384.2018 

25.04.2018 r. 

Określenia wysokości 

i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów 

prowadzących żłobki i kluby 

dziecięce na terenie gminy 

Strumień 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Nadto uchwała została przekazana 

organowi prowadzącemu Żłobek „Cogito” 

w Strumieniu, z którym to zawarto umowę               

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

nr ED.3153.3.2018 o udzielenie dotacji 

celowej 

 

XLVI.385.2018 

25.04.2018 r. 

Zasad udzielania dotacji 

spółce wodnej, trybu 

postępowania w sprawie 

udzielania dotacji oraz 

sposobu ich rozliczania 

Na podstawie tej uchwały udzielono w 2018 

r. dotacji spółce wodnej oraz będą 

udzielane dotacje w kolejnych latach 

 

 

XLVI.386.2018 

25.04.2018 r. 

Przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części 

obszaru miasta Strumień 

zlokalizowanego w rejonie 

ulicy Czarnoty 

Uchwała w trakcie realizacji. Trwają prace 

koncepcyjne nad projektem planu. 

 

XLVI.387.2018 

25.04.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 

 

XLVI.388.2018 

25.04.2018 r. 

Zmiany budżetu gminy 

Strumień na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych 
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XLVI.389.2018 

25.04.2018 r. 

Skargi dotyczącej 

działalności Dyrektora 

Szkoły Podstawowej                     

w Strumieniu 

Rada Miejska w Strumieniu stwierdziła, że 

nie jest organem właściwym do rozpatrzenia 

skargi w części dotyczącej zarzutu 

niezgodności Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły 

Podstawowej w Strumieniu 

z obowiązującym prawem, w pozostałej 

części zarzutów opisanych w skardze, 

skargę uznano za nieuzasadnioną - o czym 

poinformowano skarżącą pismem z dnia 

26.03.2018 r. Pismem z dnia 26.03.2018 r. 

skargę w części dot. zarzutu niezgodności 

Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej 

w Strumieniu z obowiązującym prawem 

przekazano do Państwowej Inspekcji Pracy 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 

Oddział w Bielsku-Białej 

XLVII.390.2018 

29.05.2018 r. 

Określenia zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek 

w tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze 

godzin zajęć dyrektorowi 

i wicedyrektorowi szkoły 

oraz nauczycielowi 

pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkole, 

a także nauczycielowi, który 

obowiązki kierownicze pełni 

w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono 

stanowisko kierownicze 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Została również przekazana dyrektorom 

szkół i przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Strumień, w celu 

prawidłowego udzielania obniżek 

w tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi 
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XLVII.391.2018 

29.05.2018 r. 

Określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli 

szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę 

Strumień niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy - 

Karta Nauczyciela 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Została również przekazana dyrektorom 

szkół i przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Strumień, w celu 

prawidłowego określenia tygodniowego 

wymiaru zajęć nauczycieli w arkuszach 

organizacji szkół/przedszkoli 

 

XLVII.392.2018 

29.05.2018 r. 

Zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy za 2017 rok 

Sprawozdanie za 2017 rok zostało przyjęte 

i opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

 

XLVII.393.2018 

29.05.2018 r. 

Udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Strumienia 

z tytułu wykonania budżetu 

Gminy za 2017 rok 

Udzielono absolutorium Burmistrzowi 

Strumienia za rok 2017 

 

 

XLVII.394.2018 

29.05.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 

 

XLVII.395.2018 

29.05.2018 r. 

Zmiany budżetu gminy 

Strumień na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych 
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XLVII.396.2018 

29.05.2018 r. 

Udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Cieszyńskiemu na realizację 

zadań na drogach 

powiatowych (remont 

nawierzchni DP 2627 S 

Kaczyce Dln.-Kończyce M.-

Pruchna-Drogomyśl-Chybie 

(ul. Główna w Drogomyślu) 

na odcinku ok. 1 km”) 

 

Uchwała została zrealizowana. Zgodnie                

z zawartą umową pomoc finansowa została 

przekazana i rozliczona 

XLVII.397.2018 

29.05.2018 r. 

Zmieniająca uchwałę Nr 

XLII.340.2017 Rady 

Miejskiej w Strumieniu z 

dnia 28 grudnia 2017 r. 

W sprawie ustalenia 

wysokości stawek dotacji 

przedmiotowych dla 

samorządowego zakładu 

budżetowego na 2018 rok 

 

Uchwała została zrealizowana. Stawki 

dotacji obowiązywały w 2018 roku 

XLVIII.398.2018 

26.06.2018 r. 

Przyjęcia projektu uchwały  

w sprawie regulaminu 

dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków 

Uchwała została zrealizowana. Projekt 

regulaminu został przekazany do 

zaopiniowania przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. Otrzymaną opinię 

przesłano do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu. 

Trwają prace nad zmianą projektu 

regulaminu pod kątem otrzymanych uwag i 

zaleceń 
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XLVIII.399.2018 

26.06.2018 r. 

Dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli przedszkoli 

i szkół prowadzonych przez 

Gminę Strumień w roku 

2018 

Uchwała została przekazana dyrektorom 

szkół i przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Strumień. Na jej 

podstawie realizowane było w roku 2018 

dofinansowanie form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

XLVIII.400.2018 

26.06.2018 r. 

Przyjęcia od Gminy 

Zebrzydowice zadania 

publicznego 

Na podstawie uchwały zostało zawarte 

porozumienie nr ED.4464.1.8.2018 z dnia              

1 października 2018 r. oraz porozumienie 

ED.4464.1.8.2018.II z dnia 17 grudnia 2018 

r. w sprawie wykonania powierzonego 

zadania publicznego w zakresie dowozu 

dziecka niepełnosprawnego z Gminy 

Zebrzydowice do Szkoły Podstawowej nr 39 

dla dzieci niesłyszących w Bielsku-Białej 

XLVIII.401.2018 

26.06.2018 r. 

Ustalenia zasad usytuowania 

na terenie gminy Strumień 

miejsc sprzedaży 

i podawania napojów 

alkoholowych 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego i jest 

stosowana przy wydawaniu zezwoleń na 

sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych na terenie Gminy 

XLVIII.402.2018 

26.06.2018 r. 

Ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na 

terenie gminy Strumień 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego i jest 

stosowana przy ilościowym wydawaniu 

zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych na terenie Gminy 

XLVIII.403.2018 

26.06.2018 r. 

Zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

rok 2018 

Przyjęte zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zostały zrealizowane w ciągu 

2018 roku 

XLVIII.404.2018 

26.06.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 
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XLVIII.405.2018 

26.06.2018 r. 

Zmiany budżetu gminy 

Strumień na 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych 

XLVIII.406.2018 

26.06.2018 r. 

Umieszczenia tablicy 

pamiątkowej (umieszczenie 

na budynku Ratusza 

w Strumieniu tablicy 

pamiątkowej – 

upamiętnienie Mikołaja 

Brodeckiego dawnego 

właściciela miasta 

Strumienia) 

Uchwała została zrealizowana. Tablica 

pamiątkowa upamiętniająca Mikołaja 

Brodeckiego dawnego właściciela miasta 

Strumienia została zamontowana na ścianie 

budynku Ratusza w Strumieniu. Uroczyste 

odsłonięcie tablicy miało miejsce 

11.11.2018 r. 

XLVIII.407.2018 

26.06.2018 r. 

Powołania doraźnej Komisji 

do wyłonienia kandydatów 

do wyróżnień „Zasłużony dla 

Gminy Strumień” oraz 

kandydata do Lauru Gmin 

Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna 

Cieszynianka” 

przyznawanych z okazji 

Święta Niepodległości 

Powołano doraźną Komisję, która wyłoniła 

kandydatów do wyróżnień „Zasłużony dla 

Gminy Strumień” oraz kandydata do Lauru 

Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna 

Cieszynianka” 

XLVIII.408.2018 

26.06.2018 r. 

Ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrza Strumienia 

Uchwała została zrealizowana. Zmienione 

uchwałą wynagrodzenie Burmistrza 

Strumienia jest stosowane od 01.07.2018 r. 

XLIX.409.2018 

24.07.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 

XLIX.410.2018 

24.07.2018 r. 

Zmiany budżetu gminy 

Strumień na 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych 
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XLIX.411.2018 

24.07.2018 r. 

Wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości 

w Drogomyślu 

 

Uchwała zrealizowana. Akt notarialny nr 

674/2019 z dnia 18.04.2019 r. 

L.412.2018 

24.07.2018 r. 

Zniesienia formy ochrony 

przyrody (pomniki przyrody 

drzewa w Pruchnej) 

Po zniesieniu formy ochrony przyrody 

została wydana decyzja dla Powiatowego 

Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie 

zezwalająca na wycinkę 3 szt. drzew 

wymienionych w uchwale, rosnących przy 

ulicy Głównej w Pruchnej 

LI.413.2018 

28.09.2018 r. 

Ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały 

Nr XIX.166.2012 Rady 

Miejskiej w Strumieniu 

z dnia 30 marca 2012 r.               

w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Strumieniu 

 

Tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Strumieniu został 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

LI.414.2018 

28.09.2018 r. 

Ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały 

Nr XIII.116.2015 Rady 

Miejskiej w Strumieniu 

z dnia 2 grudnia 2015 r.                         

w sprawie statutu Zakładu 

Gospodarki Komunalnej                 

i Mieszkaniowej z siedzibą 

w Strumieniu 

Tekst jednolity Statutu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą 

w Strumieniu został opublikowany 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego 
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LI.415.2018 

28.09.2018 r. 

Wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia 

w sprawie powierzenia 

wykonania zadania 

polegającego na 

opracowaniu operatu 

uzdrowiskowego w 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana. W dniu 

17.10.2018 r. zostało zawarte porozumienie 

pomiędzy Gminą Goczałkowice-Zdrój,              

a Gminą Strumień oraz opublikowane                 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego 

 

LI.416.2018 

28.09.2018 r. 

Zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

rok 2018 

Przyjęte zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zostały zrealizowane w ciągu 

2018 roku 

 

LI.417.2018 

28.09.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 

LI.418.2018 

28.09.2018 r. 

Zmiany budżetu gminy 

Strumień na 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych 

LI.419.2018 

28.09.2018 r. 

Zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Strumień dla części obszaru 

miejscowości Zabłocie 

Uchwała w trakcie realizacji. Trwają prace 

koncepcyjne nad projektem studium. 

 

LI.420.2018 

28.09.2018 r. 

Wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Strumieniu 

pryz ulicy Zamkowej 

Uchwała w trakcie realizacji. Przygotowano 

protokół uzgodnienia warunków sprzedaży 

przedmiotowej nieruchomości. 
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LI.421.2018 

28.09.2018 r. 

Wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Strumieniu 

pryz ulicy 1 Maja 

Uchwała w trakcie realizacji. W dniu 

29.03.2019 r. podpisano protokół 

uzgodnienia warunków sprzedaży.                       

W najbliższym czasie finalizacja (akt 

notarialny) 

LI.422.2018 

28.09.2018 r. 

Przyznania w 2018 r. 

Wyróżnień - zasłużony dla 

bąkowa, zasłużony dla 

drogomyśla, zasłużony dla 

pruchnej, zasłużony dla 

strumienia, zasłużony dla 

zbytkowa oraz zasłużony dla 

gminy strumień z okazji 

święta niepodległości 

Przyznane wyróżnienia zostały wręczone 

podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w 

Strumieniu, która odbyła się 11.11.2018 r. 

w Strumieniu 

LI.423.2018 

28.09.2018 r. 

Przyznania w 2018 r. Lauru 

gmin ziemi cieszyńskiej 

„srebrna cieszynianka” 

Przyznany Laur Gmin Ziemi Cieszyńskiej 

„Srebrna Cieszynianka” został wręczony 

podczas uroczystej sesji Rad Gmin Ziemi 

Cieszyńskiej, która odbyła się w Teatrze im. 

Adama Mickiewicza w Cieszynie 

 

LII.424.2018 

30.10.2018 r. 

Ustalenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych 

Pomimo stwierdzenia nieważności części 

zapisów uchwała określa zasady 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym. Aktualnie brak jest osób 

korzystających z mieszkań chronionych 

 

LII.425.2018 

30.10.2018 r. 

Ustalenia sposobu 

sprawienia pogrzebu oraz 

określenia zasad zwrotu 

wydatków na pokrycie 

kosztów pogrzebu 

Uchwała jest nieważna. Wojewoda Śląski 

wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze 

Wojewody Śląskiego z dnia 07.12.2018 r. – 

stwierdzające nieważność całej uchwały 



Raport o stanie Gminy Strumień za rok 2018 

 

1 36 

LII.426.2018 

30.10.2018 r. 

Programu współpracy gminy 

Strumień z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

na rok 2019 

Uchwała została zrealizowana. Podpisano 

umowy na realizację zadań publicznych 

z organizacjami pozarządowymi w oparciu, 

o które dotacje zostały przekazane 

i rozliczone. Współpraca niefinansowa 

została zrealizowana zgodnie z założeniami 

Programu 

LII.427.2018 

30.10.2018 r. 

„Aktualizacji założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Strumień 

na lata 2018-2035” 

Uchwała została zrealizowana. Założenia 

do planu obowiązują przez okres 15 lat i 

wymagają aktualizacji raz na 3 lata. Plany 

przedsiębiorstw energetycznych są zbieżne 

z przyjętymi przez Radę założeniami 

LII.428.2018 

30.10.2018 r. 

Zmiany Statutu Gminy 

Strumień 

Zmiany Statutu Gminy Strumień zostały 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Obowiązują od 

nowej kadencji Rady Miejskiej 

LII.429.2018 

30.10.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 

LII.430.2018 

30.10.2018 r. 

Zmiany budżetu gminy 

Strumień na 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych 

LIII.431.2018 

09.11.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 

I.1.2018 

21.11.2018 r. 

Regulaminu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Strumieniu 

Regulamin był stosowany przy wyborze 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących 

Rady Miejskiej w Strumieniu 



Raport o stanie Gminy Strumień za rok 2018 

 

1 37 

I.2.2018 

21.11.2018 r. 

Stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Strumieniu 

Wybrano radnego Czesława Grenia na 

Przewodniczącego Rady 

I.3.2018 

21.11.2019 r. 

Stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej w Strumieniu 

Wybrano radnego Stanisława Świtałę na 

Wiceprzewodniczącego Rady 

I.4.2018 

21.11.2018 r. 

Stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej w Strumieniu 

Wybrano radnego Kazimierza Jaworskiego 

na Wiceprzewodniczącego Rady 

I.5.2018 

21.11.2018 r. 

Ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrza Strumienia 

Uchwała została zrealizowana. Zmienione 

uchwałą wynagrodzenie Burmistrza 

Strumienia jest stosowane od 22.11.2018 r. 

I.6.2018 

21.11.2018 r. 

Powołania stałych komisji 

Rady Miejskiej i określenia 

przedmiotu ich działania 

Powołano 3 stałe Komisje Rady Miejskiej            

w Strumieniu (Komisję Budżetu, Komisje 

Oświaty i Komisję Rolnictwa) oraz 

określono przedmiot ich działania 

I.7.2018 

21.11.2018 r. 

Ustalenia składu osobowego 

stałych komisji Rady 

Miejskiej 

Powołano składy osobowe 5 stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Strumieniu (Komisji 

Budżetu, Komisji Oświaty, Komisji 

Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Skarg i Wniosków) 

 

II.8.2018 

11.12.2018 r. 

Zmieniająca uchwałę Nr 

XLII.340.2017 Rady 

Miejskiej w Strumieniu 

z dnia 28 grudnia 2017r. 

W sprawie ustalenia 

wysokości stawek dotacji 

przedmiotowych dla 

samorządowego zakładu 

budżetowego na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana. Stawki 

dotacji obowiązywały w 2018 roku 
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II.9.2018 

11.12.2018 r. 

Sprawie ustalenia dopłaty do 

taryfowej grupy odbiorców 

usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

Uchwała jest realizowana. Przyjęta uchwała 

dotyczy dopłaty do taryfy zatwierdzonej 

przez organ regulacyjny, obowiązującej od 

01.01.2019 r. 

 

II.10.2018 

11.12.2018 r. 

Określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

na 2019 rok 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Stawki podatku od nieruchomości 

obowiązują od 01.01.2019 r. 

 

II.11.2018 

11.12.2018 r. 

Udzielenia pomocy 

finansowej 

Międzygminnemu Związkowi 

Komunikacyjnemu 

z siedzibą w Jastrzębiu – 

Zdroju na realizację zadań 

publicznych w zakresie 

lokalnego transportu 

zbiorowego 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 17.12.2018 

r. podpisano porozumienie w tej sprawie ze 

Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu – 

Zdroju na realizację zadań publicznych 

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

na terenie MZK i gminy Strumień w okresie 

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

 

II.12.2018 

11.12.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 

 

II.13.2018 

11.12.2018 r. 

Zmiany budżetu gminy 

Strumień na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych 
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III.14.2018 

21.12.2018 r. 

Trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych 

i niepublicznych przedszkoli 

i innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi oraz szkół, 

w których realizowany jest 

obowiązek szkolny, trybu 

przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu rozliczenia 

wykorzystania dotacji 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała została przekazana do wiadomości 

niepublicznym przedszkolom i niepublicznej 

szkole, dla których stanowi podstawę 

udzielenia, rozliczania i kontroli dotacji 

III.15.2018 

21.12.2018 r. 

Ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego 

w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 

Program osłonowy w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 jest stosowany w całości 

III.16.2018 

21.12.2018 r. 

Podwyższenia kryterium 

dochodowego 

uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie 

dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności 

dla osób objętych 

wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

Stosowane jest podwyższone kryterium 

dochodowe wynikające z §1 uchwały. W 

związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym 

Wojewody podjęto w dniu 27 lutego 2019 

roku uchwałę NR V.36.2019 w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków 

w zakresie dożywiania dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem "Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 
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III.17.2018 

21.12.2018 r. 

 

Wyznaczenia radnych do 

Zespołu ds. Lokalowych 

Wyznaczono radnych: Stanisława Balas                 

i Józefa Rudola do Zespołu ds. lokalowych 

III.18.2018 

21.12.2018 r. 

Ustalenia wysokości stawek 

dotacji przedmiotowych dla 

samorządowego zakładu 

budżetowego na 2019 rok 

Uchwalone stawki dotacji przedmiotowych 

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Strumieniu obowiązują               

w 2019 roku 

 

III.19.2018 

21.12.2018 r. 

Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Strumień na lata 2018-2024 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 

wymaganych prawem wskaźników 

III.20.2018 

21.12.2018 r. 

Zmiany budżetu gminy 

Strumień na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych 

III.21.2018 

21.12.2018 r. 

Ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2018 

Uchwała obowiązuje od 01.01.2019 r. jest  

w trakcie realizacji z terminem zakończenia 

do 30.06.2019 r. 

 

III.22.2018 

21.12.2018 r. 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

rok 2019 

Uchwała w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 weszła w życie 

z dniem 01.01.2019 r. i jest w trakcie 

realizacji 

III.23.2018 

21.12.2018 r. 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2019 

Uchwała w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 weszła w życie 

z dniem 01.01.2019 r. i jest w trakcie 

realizacji 
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III.24.2018 

21.12.2018 r. 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Strumień 

na lata 2019-2026 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Strumień na lata 2019-

2026 weszła w życie z dniem 01.01.2019 r. 

i jest w trakcie realizacji 

III.25.2018 

21.12.2018 r. 

Budżetu Gminy Strumień na 

rok 2019 

 

Uchwała w sprawie budżetu gminy Strumień 

weszła w życie z dniem 01.01.2019 r. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego i jest 

w trakcie realizacji 
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5. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Gmina Strumień  jest w posiadaniu nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 

212,3921 ha w tym: gruntów, których ewidencja prowadzona jest w Urzędzie Miejskim                

w Strumieniu  o wartości księgowej 7 380 923,09 zł o powierzchni 197,6858 ha (w tym 

grunty zabudowane 7,0387 ha).  

Grunty te zlokalizowane są na terenie: 

 Miasta Strumień:  55,3865 ha o wartości  1 788 227,98 zł,                             

a także wszystkich pozostałych obrębów : 

 Bąków:  19,7750 ha o wartości    849 253,93 zł, 

 Drogomyśl:  46,1586 ha, o wartości  1 682 617,65 zł,  

 Pruchna:  36,6220 ha,  o wartości  1 367 245,44 zł, 

 Zabłocie:  29,5552 ha,  o wartości  1 181 346,42 zł, 

 Zbytków:  10,1885 ha o wartości     512 231,67 zł.  

 

Sołectwo Zabłocie i Zabłocie Solanka tworzą jeden obręb o nazwie Zabłocie. 

 

 

Wykres nr 4. Powierzchnia gruntów w ha 
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Powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd wynosi 14,7063 ha (w tym grunty 

zabudowane: 11,9826 ha).  

Powierzchnia gruntów Gminy Strumień, ewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim                    

w Strumieniu, oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 6,9287 ha (w tym grunty 

zabudowane 6,0450 ha). Powierzchnia gruntów Gminy Strumień oddanych w dzierżawę 

wynosi 37,8736 ha, najem - 0,1261 ha. 

Charakterystyka zmian stanu gruntów Gminy Strumień, jakie nastąpiły w okresie od 

01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku: 

Zwiększenie stanu gruntów Gminy Strumień łącznie wyniosło 0,4377 ha, w tym: 

• w drodze nabycia na podstawie decyzji administracyjnych – 0,4354 ha, 

• zakupu w formie aktu notarialnego – 0,0023 ha. 

Zmniejszenie stanu gruntów Gminy Strumień wyniosło łącznie 1,3428 ha, w tym: 

• decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzająca nieważność 

decyzji Wojewody Bielskiego dotyczącej nabycia przez Gminę Strumień z mocy 

prawa, nieodpłatnie nieruchomości stanowiące drogę (ul. Wiejska Drogomyśl) – 

1,3193 ha, 

• sprzedaż gruntu – 0,0021 ha, 

• w wyniku prac geodezyjnych i korekt granic – 0,0214   ha.   

 

W 2018 r. Gmina Strumień zgodnie z Uchwałą nr XLIII.361.2018 z dnia 26 stycznia 

2018 r. Rady  Miejskiej w Strumieniu zbyła w trybie bezprzetargowym nieruchomość 

oznaczoną ewidencyjnie nr 2457/3 o pow. 0,0021 ha, położoną w Strumieniu przy                   

ul. Łuczkiewicza na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 
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6. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

6.1 Strategia rozwoju 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strumień na lata 2014-2022   

 Strategia rozwoju lokalnego obowiązuje na mocy Uchwały Nr VI.58.2018 Rady 

Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 kwietnia 2015r. W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Strumień zawarto najważniejsze założenia dotyczące przeprowadzenia stałego 

monitoringu oraz określono listę wskaźników, które powinny być poddawane okresowej 

analizie.   

W Strategii dla Miasta i Gminy Strumień na lata 2014-2022 zostały wyznaczone 

następujące cele strategiczne:   

 Miasto i Gmina Strumień – piękne i przyjazne miejsce zapewniające 

mieszkańcom wysoką jakość życia i możliwości rozwoju. 

Powyższemu celowi strategicznemu odpowiadają następujące cele szczegółowe:  

1) Silne więzi między mieszkańcami oraz ich odpowiedzialność za swoje miejsce 

zamieszkania. 

2) Dogodne warunki dla rozwoju rodzin. 

3) Solidarność społeczności lokalnej z mieszkańcami wymagającymi wsparcia. 

4) Szerokie możliwości rozwijania talentów sportowych i artystycznych oraz 

atrakcyjnego  

i twórczego spędzania czasu wolnego.  

5) Bezpieczna, zadbana, funkcjonalna przestrzeń wyróżniająca gminę w regionie. 

 Miasto i Gmina Strumień – atrakcyjne miejsce dla biznesu i karier 

zawodowych. 

Powyższemu celowi strategicznemu odpowiadają następujące cele szczegółowe: 

1) Wysoka jakość kapitału ludzkiego stanowiącego podstawę rozwoju społeczno – 

gospodarczego rozwoju gminy. 
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2) Atrakcyjność biznesowa wykorzystująca przygraniczne i komunikacyjne położenie 

gminy. 

3) Lokalne specjalizacje gospodarcze opierające się na łączeniu tradycji 

gospodarczych gminy z innowacjami. 

4) Strumień ośrodkiem wyspecjalizowanej turystyki wykorzystującej położenie 

przyrodnicze i atuty kulturowe gminy. 

 Nowoczesne zarządzanie rozwojem miasta i gminy Strumień 

Powyższemu celowi strategicznemu odpowiadają następujące cele szczegółowe: 

1) Zaangażowanie mieszkańców w zarządzanie rozwojem gminy. 

2) Warunki dla rozwoju gminy i społeczności lokalnej respektujące zasady rozwoju 

zrównoważonego (ekorozwoju). 

   Za 2018r. dokonana została ocena stanu realizacji „Strategii Rozwoju Miasta                      

i Gminy Strumień na lata 2014-2022” poprzez wykonanie raportu monitoringowego za 

okres czasowy 2014-2018. Z raportu monitoringowego wynika, że: 

w przypadku projektów realizujących pierwszy cel strategiczny: 

 zrealizowano większość projektów wśród, których część stanowi dobre 

praktyki do powielania i kontynuowania w kolejnym okresie wdrożeniowym, 

w przypadku projektów realizujących drugi cel strategiczny: 

 projekty w trakcie wdrażania i realizacji, przesunięto termin ich realizacji na kolejne 

lata. 

w przypadku projektów realizujących trzeci cel strategiczny: 

 zrealizowano projekty wpływające pozytywnie na jakość powietrza, 

 podjęto działania przygotowujące, dla dużej liczby projektów, 

 w trakcie realizacji są projekty o charakterze ciągłym, głównie promujące gminę. 
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6.2 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania oraz 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Gmina Strumień posiada na obszarze całej gminy obowiązujące studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium) zatwierdzone 

uchwałą Rady Miejskiej   w Strumieniu z dnia 28 lutego 2017 r. 

Studium określa ogólne zasady i kierunki rozwoju przestrzennego gminy,                   

a także lokalne zasady gospodarowania przestrzenią przy uwzględnieniu zasad 

określonych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, strategii rozwoju 

województwa, planie zagospodarowania przestrzennego województwa i strategii rozwoju 

gminy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pełni  zatem 

trzy podstawowe funkcje: 

• stanowi akt polityki przestrzennej gminy określając kierunki jej przestrzennego 

rozwoju, 

• wpływa na zasady kształtowania przestrzeni określone w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego koordynując ich ustalenia, 

• stanowi jeden z ważniejszych elementów programu rozwoju gminy. 

Pod względem formalnoprawnym dokumentacja Studium zawiera wszystkie 

warstwy tematyczne określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i składa się z dwóch części: tekstowej oraz graficznej. 

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 września 2018 r.                  

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Zabłocie, przystąpiono do prac 

związanych z planowaną zmianą suikzp dla części miejscowości Zabłocie obejmującej 

obszar o powierzchni 75,4 h zlokalizowany w sąsiedztwie ulic: Pasieczna oraz Poranna. 

Teren ten w głównej mierze obejmuje tereny stanowiące dotychczas obszar górniczy 

związany z eksploatacją żwiru. Głównym celem przedmiotowej zmiany ma być 

zagwarantowanie możliwości realizacji w tym obszarze łowiska wędkarskiego 

przywracając tym samym jego przyrodniczy charakter „Łąk Myszkowskich”. Planowana 

inwestycja wpisywać się będzie w wytyczne dotyczące Obszaru Specjalnej Ochrony 

Siedlisk Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”, w którym to obszarze mieści się planowa 

inwestycja.  
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Gmina Strumień posiada aktualnie 26 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które obejmują niemalże 100% powierzchni gminy.  

Aktualnie na obszarze gminy obowiązuje: 5 planów miejscowych w granicach 

sołectw (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Zabłocie, Zbytków) 1 plan miejscowy w granicach 

miasta Strumień oraz 20 odrębnych planów obejmujących niewielkie fragmenty terenów 

gminy, których łączna powierzchnia wynosi 58,83 ha. 

W 2018 roku na podstawie uchwały Nr XLVI.386.2018 Rady Miejskiej                          

w Strumieniu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Strumień zlokalizowanego w rejonie ulicy Czarnoty przystąpiono do prac związanych 

z opracowaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miejscowości Strumień w celu zapewnienia możliwości realizacji budowy tężni 

solankowej na nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Czarnoty będącej 

własnością Gminy Strumień. W 2018 roku w zakresie prac dla ww. opracowania 

zrealizowano wstępne prace projektowe obejmujące między innymi: ocenę stanu 

istniejącego, upublicznienie informacji o przystąpieniu do prac, przeanalizowano 

wnioski złożone do procedury planistycznej oraz opracowano wstępną koncepcje 

planu. 

W 2018 roku realizowano również prace projektowe związane ze 

sporządzeniem dokumentacji planistycznych dla postepowań wszczętych w latach 

poprzednich tj: 

1) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

miejscowości Drogomyśl (uchwała Nr V.57.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu                   

z dnia 31 marca 2015 r.     w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa 

Drogomyśl). 

W 2018 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi wyraził zgodę na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cle nierolnicze. W dalszej kolejności 

projekt planu po uzgodnieniu i zaopiniowaniu przez ustawowo określone organy 

i instytucje, wyłożony został do publicznego wglądu. 
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2) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru sołectwa Bąków (uchwała Nr XXXV.301.2017Rady Miejskiej                          

w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru sołectwa Bąków. W 2018 roku podlegał ocenie w zakresie zgody na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cle nierolnicze realizowanej 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

3) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Strumień obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ulic: 

Zielonej, Towarowej oraz Osiedlowej (nr XLV.378.2018 z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień 

obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ulic: Zielonej, Towarowej oraz 

Osiedlowej). W 2018 roku w zakresie prac dla ww. opracowania zrealizowano 

wstępne prace projektowe obejmujące między innymi: ocenę stanu istniejącego, 

upublicznienie informacji o przystąpieniu do prac, przeanalizowano wnioski 

złożone do procedury planistycznej oraz opracowano wstępną koncepcje planu. 

W roku 2018 w związku z realizacją ww. prac projektowych Gmina Strumień 

wydatkowała środki w wysokości: 12294,58 zł 

 

 

6.3 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Uchwałą nr XXI.192.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2016 roku 

został przyjęty „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Strumień na lata 2016-2020,” stanowiący wytyczne kierunkowe do gospodarowania tym 

zasobem gminy. 

 

 



Raport o stanie Gminy Strumień za rok 2018 

 

1 49 

 Podstawowe informacje za 2018 rok o zasobie mieszkaniowym Gminy 

Strumień 

1) Podstawowe dane o zasobie mieszkaniowym gminy: 

 

 Tabela nr 5. Zasób mieszkaniowy gminy 

Typ lokali Ilość Powierzchnia użytkowa w m2 

 Budynki mieszkalne 32 7778,50 

 Lokale mieszkalne 169 7778,50 

 Lokale socjalne 16 602,56 

    

W 2018 roku Gmina Strumień nie zbyła żadnego mieszkania ani budynku z gminnego 

zasobu mieszkaniowego. 

W roku 2018, tak jak w roku 2017 obowiązywały następujące stawki czynszu najmu lokali 

mieszkalnych: 

- najwyższa stawka wynosi 6,16 zł/m2 

- bazowa stawka wynosi 2,80 zł/m2 

- najniższa stawka - socjalna wynosi 1,24 zł/m2.. 

2) Najem lokali mieszkalnych, zamiany mieszkań oraz eksmisje: 

- Wnioski wpływające o najem lokalu mieszkalnego:  w  2018 roku zostało złożonych 

16 wniosków o najem lokalu mieszkalnego, z których pozytywnie rozpatrzono                   

4 wnioski. 

3) Wnioski o zamianę mieszkania: 

- O zmianę mieszkania w roku 2018 wnioskowało 8 najemców, pozytywnie 

rozpatrzono cztery wnioski.  

4) Eksmisje z gminnego zasobu mieszkaniowego:                                                                   

- W 2018 r. nie miała miejsca żadna eksmisja z mieszkaniowego zasobu gminy. 
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 Dane finansowe mieszkaniowego zasobu Gminy Strumień: 

Remonty, modernizację i inwestycje w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy 

finansowane są głównie: 

- z czynszu za najem lokali mieszkalnych, 

- z czynszu za lokale użytkowe oraz inne powierzchnie użytkowe, 

- z budżetu gminy. 

1) Dochody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem w 2018 roku: 

- przychody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne: 690 273,13 zł,  

- przychody z tytułu czynszu za lokale użytkowe: 318 522,33 zł, 

- dotacja inwestycyjna 100 000,00 zł.   

2) Wydatki związane z mieszkaniowym zasobem w 2018 roku: 

- koszty bieżącej eksploatacji: 424 080,18 zł, 

- koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków: 148 964,49 zł, 

- wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem zasobu 110 614,21 zł, w tym I etap  

remontu budynku przy ul. Rynek 1 w kwocie 67 892,48 zł.   

3) Wartość zadłużenia: 

- Wartość zadłużenia z tytułu nie zapłaconego czynszu w 2018 roku wynosiła 190 

584,08 zł., natomiast w roku 2017 - 189 995,57 zł. 

- Porozumienia spłaty zadłużenia: 

W 2018 roku zawarto 5 porozumień spłaty zadłużenia na łączną kwotę 18 272,24 zł,                  

w roku poprzednim spłata zadłużeń z porozumień wyniosła 15 866,95 zł. 

- Umowy o odpracowanie zadłużenia: 

W 2018 roku zadłużenia odpracowało 5 najemców na łączną kwotę 8 350,57zł.  

W 2017 roku odpracowanie długu podjęło się 2 najemców za łączną kwotę 20 009,91 zł.    
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6.4  Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Uchwałą Nr XIII.124.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 2 grudnia 2015r. został 

przyjęty „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strumień” (PGN). 

Uchwałą Nr XLIV.365.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28.02.2019, PGN 

został uzupełniony o załącznik stanowiący „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla 

Gminy Strumień” (PONE). 

  

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: 

1) Modernizacja źródeł ciepła i systemów grzewczych poprzez zastąpienie ich 

urządzeniami o wyższej sprawności. 

W 2018 roku dofinansowano wymianę 98 kotłów. Zainstalowano 59 kotłów gazowych oraz 

39 kotłów z automatycznym dozowaniem paliwa, w tym: 25 kotłów opalanych węglem 

kamiennym i 14 kotły opalane biomasą. Dodatkowo, z informacji uzyskanych z WFOŚiGW 

mieszkańcy wymienili we własnym zakresie 8 kotłów: zainstalowano 4 gazowe                              

i  4 węglowe. 

2) Stworzenie zakładki na stronie internetowej Gminy dedykowanej tematyce 

ograniczenia niskiej emisji. 

Na stronie internetowej gminy Strumień dostępne są informacje o jakości powietrza 

oraz o dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła. 

3) Wspieranie działań polegających na likwidacji niskiej emisji przez wymianę                                   

i  modernizację indywidualnych źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji dla Gminy Strumień. 

W 2018 roku dofinansowano wymianę 98 kotłów w budynkach mieszkalnych za łączną 

kwotę 585 910,33 zł, na którą składały się środki z budżetu gminy w wysokości                  

306 781, 33 zł , w tym umorzenie w wysokości 252 134,54 zł części udzielonych wcześniej 

gminie pożyczek z WFOŚiGW oraz bezzwrotna dotacja w wysokości 196 000,00 zł                      

i pożyczka w wysokości 83 129,00 zł z WFOŚiGW. 

4) Zorganizowano spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem 
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dofinansowania na inwestycje zmniejszające energochłonność. 

   W październiku 2018r. w sali OSP w Bąkowie odbyło się spotkanie dla mieszkańców 

dotyczące programu rządowego „Czyste Powietrze”. Specjalista z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poinformował w jaki 

sposób można uzyskać wsparcie finansowe na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz wykonanie termomodernizacji budynków 

jednorodzinnych. Zaprezentowane zostały również informacje dotyczące problematyki 

niskiej emisji i zgubnego skutku złej jakości powietrza na zdrowie ludzi. Spotkanie cieszyło 

się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 100 osób. 

5) Zapewnienie udziału społeczności lokalnej w planowaniu inwestycji gminnych 

związanych z zagadnieniami energetycznymi. 

W 2018r. przeprowadzono ankietyzację w zakresie planowanego podłączenia do sieci 

ciepłowniczej mieszkańców części miasta Strumień.   

6) Wspieranie proekologicznych inicjatyw społeczności (poprzez zapewnienie 

wsparcia finansowego w postaci dofinansowań m. in. na wymianę kotłów) oraz 

prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży. 

W czerwcu 2018r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Strumieniu Miejsko-Gminny. 

Ośrodek Kultury w Strumieniu we współpracy z teatrem Bohema z Bielska-Białej 

zorganizował imprezę ekologiczno-edukacyjną, w której wzięło udział ok. 250 dzieci                         

w wieku przedszkolnymi i szkolnym. 

7) Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe. 

W 2018r. w drodze Uchwały Nr LII.427.2018 z dnia 30.10.2018r. przeprowadzono 

aktualizację założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

na lata 2018-2035. 
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6.5 Program Ochrony Środowiska 

Obowiązujący „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strumień na lata 2016 – 

2020” przyjęty został uchwałą Nr XXV.224.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 

października 2016 r. Dokument został opracowany jako narzędzie prowadzenia polityki 

ochrony środowiska w Gminie Strumień.  

W ramach realizacji w/w dokumentu w Gminie Strumień podejmowane były w 2018 r. 

następujące działania: 

1) W zakresie ochrony powietrza:    

- przeprowadzono modernizację 98 kotłowni  w budynkach  mieszkalnych;                                 

-   dofinansowano wymianę kotłów na wysokosprawne źródła ciepła; 

- prowadzono prace projektowe związane z modernizacją kotłowni w Strumieniu 

uwzględniającą wymianę kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną oraz 

wymianę pomp utrzymujących ciśnienie na sieci, jak również montaż paneli 

fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne produkcji ciepła;   

2) W zakresie redukcji hałasu: 

- interweniowano w zakresie ograniczenia emisji hałasu z obiektu działalności 

gospodarczej położonego w Strumieniu przy ul. Londzina, 

3) W zakresie gospodarki wodno – ściekowej: 

- w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Strumieniu zakończono 

hermetyzację zbiornika napowietrzania ścieków dowożonych wraz z systemem 

usuwania odorów, 

- zmodernizowano system sterujący wraz z główną rozdzielnią elektryczną budynku 

pompowni II, zakupiono: przenośny spektrofotometr, mieszadło zanurzalne, kosiarki 

spalinowe; 

- w ramach rozbudowy i utrzymania sieci kanalizacyjnej wykonano drugą część 

projektu budowlanego przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Londzina                          

w Strumieniu, 
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- dokonano zmiany projektowej lokalizacji przepompowni ścieków P10 w Bąkowie, 

- przystąpiono do prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji 

budowlanej na budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zamkowej                          

w Strumieniu, 

- wykonano remont przepompowni ścieków przy ul. A. Berndt w Strumieniu, 

rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Bąkowie, 

- usunięto awarię w ciągu ul. Londzina w Strumieniu na kanalizacji sanitarnej                         

o dł. 120 m  w technologii rękawa z włókniny poliestrowej wypełnionej żywicą 

epoksydową,  

- w ramach rozbudowy sieci wodociągowej – rozpoczęto prace projektowe związane z 

realizacją sieci wodociągowej w sołectwie Pruchna w rejonie ul. Nowej.   

4) W zakresie ochrony gleb: 

- usunięto dzikie wysypisko śmieci przy ul. Poddane w Zabłociu oraz interweniowano 

w sprawie usunięcia  odpadów  z gruntów prywatnych (terenu nieczynnej stacji LPG           

w Pruchnej przy ul. Katowickiej, zatoki postojowej przy ul. Zebrzydowickiej                         

w Pruchnej); 

- przekazywano rolnikom informacje dotyczące stosowania dobrych praktyk                        

w rolnictwie, w tym ochrony gleb, podczas spotkań indywidualnych raz w tygodniu                         

w Urzędzie Miejskim w Strumieniu w ramach dyżurów pracownika Śląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Zespołu Doradztwa Rolniczego w Cieszynie;    

5) W zakresie gospodarowania odpadami: 

- gmina prowadziła działania w zakresie doskonalenia gospodarki odpadami 

komunalnymi w oparciu o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Strumień zatwierdzonego uchwałą Nr XX.178.2016 Rady Miejskiej                              

w Strumieniu w dniu 25 maja 2016r. oraz przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r.       

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

- gmina udzieliła  mieszkańcom dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.  
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Z dofinansowania w 2018r. skorzystało 9 właścicieli nieruchomości, zdemontowano                   

i przekazano do utylizacji 15,005 Mg azbestu, na łączną kwotę 25.500,00 zł; 

6) W zakresie ochrony przyrody: 

- prowadzone były prace pielęgnacyjne parku i skwerów - posadzono rośliny 

cebulowe na terenie: Pruchnej, Bąkowa, Parku Strumieńskiego oraz Rynku, 

- przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew na Rynku w Strumieniu, 

- wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew na drodze dojazdowej do budynku 

Przedszkola w Strumieniu, 

- usunięto występującą punktowo roślinę inwazyjną (barszcz Sosnowskiego) 

- dokonano nowych nasadzeń drzew zgodnie z otrzymanymi decyzjami Starosty 

Cieszyńskiego; 

7) W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom: 

-  otrzymywane komunikaty (dot. oblodzeni, wystąpienia burz, stanu jakości 

powietrza) zamieszczano na stronie internetowej urzędu i na tablicach ogłoszeń. 

 

6.6 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt   

(Dz. U. z 2017r., poz. 1840, ze zm.) rada gminy ma obowiązek corocznie, do dnia 31 

marca, określać Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt (Program). 

Celem Programu jest podejmowanie takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 
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5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt.   

W 2018 roku cele Programu realizowano poprzez następujące działania: 

Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki (w tym ich 

sterylizację albo kastrację oraz poszukiwanie właścicieli) oraz usypianie ślepych miotów 

zawarto z przedsiębiorcą: JUKO Sp. z o.o. z siedzibą 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 

54/40, prowadzącym schronisko dla zwierząt „RAFIK” w  Bolesławiu przy ul. Parkowej 60. 

Zapewniono opiekę 17 psom i 23 kotom. Dodatkowo odłowiono 4 psy i 8 kotów, które 

zostały odebrane następnie przez ich właścicieli (łączny koszt wyniósł: 41.854,00 zł). 

Dokarmiano 12 wolno żyjących kotów, poprzez wydawanie karmy społecznym 

opiekunom kotów wolno żyjących, którzy następnie wykładali karmę w rejonie 

nieruchomości zlokalizowanych w Strumieniu przy ul: Rynek 14, Ks. Londzina 4 oraz 

Słonecznej 16 (łączny koszt wyniósł: 1.030,10 zł). 8 kotów wymagało opieki 

weterynaryjnej (koszty wyniosły 1.385,00). 

1) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich (na wypadek konieczności 

udzielania opieki zwierzętom, które uciekły, zabłąkały się, a nie istnieje możliwość 

ustalenia właściciela lub opiekuna zwierząt), powierzono gospodarstwu rolnemu 

zlokalizowanemu w Bąkowie przy ul. Podlesie 46 (nie było potrzeby korzystania                   

z jego usług). 

2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt powierzono przedsiębiorcy JUKO Sp. z o.o. z/s w Zawierciu, 

który świadczył usługi transportu rannych zwierząt do Gabinetu Weterynaryjnego 

„NOWA” Marek Wasiak z/s 32-332 Bukowno, ul. Nowa 8a, w celu sprawowania 

całodobowej opieki weterynaryjnej (interwencje podejmowano  3 razy, łączny koszt 

wyniósł: 2.700,00 zł). 
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3) Zbieranie, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

Strumień zapewniał przedsiębiorca JUKO Sp. z o.o. z/s w Zawierciu (interwencje 

podejmowano 5 razy, łączny koszt wyniósł: 1.193,60 zł). 

4) Dodatkowo usługi odbioru oraz sprawowania dalszej opieki nad rannymi 

zwierzętami dzikimi zlecano Leśnemu Pogotowiu Jacka Wąsińskiego z/s                         

w Mikołowie (interwencje podejmowano 14 razy, łączny koszt wyniósł: 9.225,00 zł). 

Łączne koszty realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie 

gminy Strumień w 2018r.” oraz sprawowania opieki nad rannymi zwierzętami dzikimi 

wyniosły 57.387,70 zł. (dla porównania w roku 2017 koszty wyniosły 49.620,81 zł). 

6.7  Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględnia 

cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi, określone w Narodowym 

Programie Zdrowia na lata 2016-2020, stanowi też część Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych.   

W 2018 roku Program realizowano poprzez następujące działania: 

1) opłacono wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w Cieszynie o nałożenie 

obowiązku leczenia odwykowego, zlecono i opłacono wykonanie opinii biegłego 

psychologa i biegłego psychiatry  w zakresie stopnia uzależnienia od alkoholu osób, 

w sprawie których skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Cieszynie                          

o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego; prowadzono poradnictwo 

psychologiczne i prawne; 

2) prowadzono dyżury w Punkcie Konsultacyjnym MKRPA ds. przemocy w rodzinie 

oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnego MKRPA w Strumieniu ds. 

uzależnień; 

3) odbyły się posiedzenia MKRPA w Strumieniu, na których zaopiniowano wnioski                  

o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzono również 

rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego; 

4) dofinansowano działania profilaktyczne prowadzone w świetlicach środowiskowych 
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Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

oraz jej filiach; 

5) dofinansowano prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i opiekuńczo - 

wychowawczych w szkołach gminy Strumień (zajęcia harcerskie w szkołach Gminy, 

w ramach których organizowano wyjazdy drużyn harcerskich); 

6) w ramach dofinansowania szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych 

zrealizowano: warsztaty i spektakle profilaktyczne z zakresu uzależnień i przemocy 

rówieśniczej w szkołach Gminy; sfinansowano również wyjazdy uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy Strumień: do Warowni w Pszczynie, na Turniej 

„Lekkoatletyczne Czwartki” w Łodzi, do Istebnej na Stecówkę, do Parku Trampolin, 

Klubu Sportu Interaktywnego „Arena Zoltar” w Bielsku-Białej, na obóz sportowy do 

7) Zakopanego oraz do kina; 

8) dofinansowano Mikołajkowy Turniej Sportowy dla dzieci przedszkolnych na Hali 

Sportowej w Strumieniu; 

9) prowadzono działania edukacyjne i kontrolne MKRPA w Strumieniu w stosunku do 

przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe w zakresie 

przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi; 

10) MKRPA w Strumieniu na bieżąco monitoruje potrzeby i w razie wystąpienia 

problemu opracowuje ewentualny plan pomocy, w szczególności dla osób po 

leczeniu odwykowym, mających problemy ze znalezieniem pracy. 

11) Łącznie wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2018 roku wyniosły 224 211,88 zł.   

 

6.8 Program przeciwdziałania narkomanii 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uwzględnia cele operacyjne dotyczące 

przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016- 

2020, stanowi też część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.   
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W 2018 roku Program realizowano poprzez następujące działania: 

1) dyżury w Punkcie Konsultacyjnym MKRPA ds. przemocy w rodzinie, poradnictwo 

psychologiczne i prawne oraz dyżury w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. 

narkomanii i innych uzależnień; 

2) warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii i dopalaczy dla uczniów szkół z terenu 

Gminy; 

3) zajęcia sportowe: Mikołajkowy Turniej Sportowy pn. „Z Mikołajem zdrowo, bo na 

sportowo” dla reprezentacji dzieci i młodzieży wszystkich szkół z terenu Gminy, 

zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy podczas wakacji 

letnich (półkolonie w Hali Sportowej w Strumieniu, Wakacyjną Szkółkę Pływania na 

Basenie w Strumieniu, Wakacyjną Szkółka Tenisa Ziemnego na Kortach 

Tenisowych w Strumieniu oraz zajęcia na siłowni); 

4) organizowanie wycieczek i wyjazdów podczas wakacji letnich wspólnie                              

z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej w Strumieniu oraz organizację Tygodnia 

Dobrej Nowiny wspólnie z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Drogomyślu dla 

dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy; 

5) organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Strumień 

(turnieje, zawody, zajęcia sportowe we wszystkich placówkach oświatowych)                     

w ramach „Gminnego Tygodnia Sportu dla Wszystkich”; 

6) MKRPA w Strumieniu na bieżąco monitoruje potrzeby i w razie wystąpienia 

problemu opracowuje ewentualny plan pomocy, w szczególności dla osób po 

leczeniu odwykowym, mających problemy ze znalezieniem pracy.                               

Łącznie wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2018 roku wyniosły 35 986,62 zł. 

 

6.9 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie 

Rada Miejska w Strumieniu uchwaliła Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi opracowany przez Burmistrza w celu realizacji zadań gminy we 
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współpracy z tymi organizacjami. 

 

Program współpracy zawiera w szczególności: 

1) cel główny i cele szczegółowe programu, 

2) zasady współpracy, 

3) zakres przedmiotowy, 

4) formy współpracy, 

5) priorytetowe zadania publiczne, 

6) okres realizacji programu, 

7) sposób realizacji programu, 

8) wysokość środków planowanych na realizację programu, 

9) sposób oceny realizacji programu,  

10)  informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,  

11)  tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert                

w otwartych konkursach ofert. 

Cele Programu współpracy realizowane były zarówno poprzez wsparcie finansowe 

organizacji pozarządowych jak i współpracę pozafinansową. Wysokość środków 

finansowych zaangażowanych na realizację Programu w 2018 r. wyniosła 24 380,45 zł. 

Realizowane były zadania ujęte w Programie jako priorytetowe tj. zadania z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacje pozarządowe wniosły wkład 

finansowy własny do realizowanych projektów w wysokości 5 495,33  zł, dotacje z innych 

źródeł 1 500,00 zł, wyceniony wolontariat 2 261,00 zł. Współpraca finansowa dotyczyła 

realizacji łącznie 8 zadań, realizowanych przez 6 organizacji pozarządowych.                

Współpraca pozafinansowa w 2018 r. nakierowana była w szczególności na tworzenie 

warunków do zwiększenia aktywności społecznej poprzez wzajemne informowanie się               

o kierunkach działalności, promowanie działań organizacji pozarządowych, konsultacje 

projektów aktów prawa miejscowego oraz pomoc merytoryczną i  szkolenia. 
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7. Pomoc społeczna   

W ramach ustawy o pomocy społecznej w 2018 roku pomoc i wsparcie uzyskały 663 

osoby, co stanowi  5% wszystkich mieszkańców Gminy Strumień. analizując dane 

statystyczne za lata 2016 – 2018 zauważyć można trend spadkowy w liczbie osób 

korzystających ze wsparcia.  

 

 Tabela nr 6. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach  2016 -  2018 r. 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 762 723 663 

Pomiędzy rokiem 2016 a 2017 liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

zmniejszyła się o 39 osób (5 %) , między 2017, a 2018 o 60 osób (8 %). W 2018 roku 

korzystało o 13 % osób mniej niż w 2016 roku. 

Tendencję spadkową  można w części uzasadnić funkcjonowaniem  programu 500+ 

oraz pozytywnymi zmianami na rynku pracy. Jednocześnie mimo spadku liczby środowisk 

zauważyć należy że, te rodziny które nadal korzystają, wymagają znaczącego wsparcia w 

postaci socjalnej są to np.: osoby długotrwale bezrobotne czy osoby przejawiające 

bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także niezdolne do samodzielnej 

egzystencji. 

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin,                     

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2018 roku były kolejno: 

długotrwała i ciężka przewlekła choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu  gospodarstwa 

domowego. 

Poniżej prezentowane tabele przedstawiają szczegółowe dane dotyczące liczby 

rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzaje i powody przyznanej formy pomocy 

oraz kwot wypłaconych świadczeń. 
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   Tabela nr 7. Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 r. 

Powody udzielania pomocy i wsparcia-ranking Liczba rodzin 

Długotrwała i ciężka choroba 181 

Niepełnosprawność 141 

Ubóstwo 135 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                       

i prowadzeniu gospodarstwa domowego – ogółem w tym:  

rodziny niepełne   

rodziny wielodzietne 

                          

99                                       

44                         

16  

Bezrobocie 86  

Potrzeba ochrony macierzyństwa 71  

Wielodzietność 19  

Alkoholizm 18  

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego   9 

Bezdomność   4 

Narkomania   4 

Przemoc w rodzinie   2 

Sytuacja kryzysowa   1 

Zdarzenie losowe   1 

Na podstawie danych powyższej tabeli stwierdza się, iż jednym z dotkliwiej 

odczuwanych problemów pewnej grupy mieszkańców gminy Strumień jest ciężka                         

i długotrwała choroba, który niewątpliwie pozostaje w parze z problemem 

niepełnosprawności. 

Te dwa zidentyfikowane problemy na podstawie udzielanej pomocy w ostatnich latach 

mają tendencję wzrostową (wzrost o 6%  między latami 2017 – 2018).   
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Tabela nr 8. Rodzaje przyznanych  świadczeń w 2018 roku w ramach ustawy  o pomocy       
społecznej 

Wyszczególnienie Liczba osób Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w zł 

Zasiłek stały 

 w tym: 

24 196 87 258 

dla osób samotnie gospodarujących 17  78 59 

Zasiłek okresowy ogółem                                     

w tym:    

1) z tytułu bezrobocia,                                                                                                                         

2) długotrwałej choroby,                                   

3) niepełnosprawności,                                  

4) innego tytułu 

 

58 

                            

35                         

13                          

7                           

1 

242 105 894 

                                 

63 641 

12 396 

6 307 

350 

Zasiłek celowy ogółem 

w tym: 

1) zasiłek celowy specjalny 

2) celowy w ramach wieloletniego program     „ pomoc 

Państwa  w zakresie dożywiania” 

603 

                            

123 

                                                   

375 

1637 

                               

230 

                               

1208 

391 633 

                              

122 503 

 

    181 200 

Świadczenie niepieniężne:                                               

1) posiłek w naturze                                                      

2) posiłek w naturze na wniosek dyrektora szkoły 

                             

146                           

8 

                                          

16 223                      

794 

                                         

59 541                           

3 489 

Usługi opiekuńcze 20 x 77 637 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 x 19 200 

Schronienie 1 1 2 180 

Odpłatność gminy za pobyt w DPS 23  553 021 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza: 

-  rodziny objęte pracą asystenta; 

-  odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

 

     15  

x 

 

 

                              

x 

   21 412 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2018 roku 1019 decyzji przyznających 

pomoc finansową oraz pomoc  w naturze.  

Środki finansowe wydatkowane w 2018 r. na zadania z zakresu polityki społecznej 

wyniosły 15 326 899 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 446 

384 zł (co stanowi 2%). Największy udział w wydatkach stanowią świadczenia rodzinne 

(83.2% ogółu wydatków).   

 

Tendencje i kierunki działań w zakresie poszczególnych problemów społecznych 

w gminie Strumień: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje ustawowe zadania w oparciu o 

założenia i cele Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-

2018.  W przedmiotowej strategii określone zostały kierunki zadań zmierzających do 

łagodzenia problemów społecznych w zakresie bezrobocia, niepełnosprawności                        

i długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                                

i prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemocy w rodzinie, starości, klęski żywiołowej 

lub ekologicznej oraz zdarzenia losowego.   

1) Bezrobocie 

Problem bezrobocia wykazuje tendencję malejącą ale mimo wszystko powoduje to 

konieczność podejmowania różnorodnych form aktywizacji osób pozostających bez pracy, 

którzy w większości są długotrwale bezrobotni. 

2) Niepełnosprawność i długotrwała choroba   

Na podstawie danych z ostatnich lat stwierdza się, że problem ciężkiej i długotrwałej 

choroby oraz powiązany z tym drugi problem niepełnosprawności przybiera na sile jako 

przyczyna ubiegania się o wsparcie z systemu pomocy społecznej. 

Niepełnosprawność powoduje  znaczące ograniczenie w pełnieniu ról społecznych, 

utrudnia codzienne funkcjonowanie. Wydatki związane z leczeniem w związku chorobą 

pochłaniają sporą część zasobów finansowych osób i rodzin. 
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Rozwiązanie problemów zdrowotnych jest w wielu przypadkach zależne od 

oferowanego wsparcia przez pomoc społeczną. W kolejnych latach przewiduje się wzrost 

nakładów na usługi opiekuńcze. 

3) Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

Problemy rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej  i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego są często przyczyną zaburzeń rozwojowych dzieci, sprzyjają 

tworzeniu się nieformalnych grup rówieśniczych, naruszeniu powszechnie obowiązujących 

norm społecznych. To powoduje konieczność podejmowania działań interwencyjnych  

przedstawicieli służb w celu wzmocnienia rodziny. 

Znaczenie roli i funkcji rodziny dla prawidłowego wychowania przyszłych pokoleń 

wymaga podejmowania zadań związanych z promowaniem prawidłowych postaw 

rodzicielskich i utrwalaniem właściwych postaw wychowawczych. 

W związku z rosnącą liczbą rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem 

rodziny niezbędne jest zatrudnienie drugiego asystenta rodziny. Podejmowane są także 

starania o ustanawianie rodzin wspierających dla rodzin przeżywających trudności                                              

w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz organizowanie dla nich szkoleń.  

4) Problemy związane z nadużywaniem alkoholu. 

Rekomenduje się stałe diagnozowanie środowiska lokalnego pod kątem 

występowania problemu alkoholowego i udzielania pomocy. 

5) Przemoc w rodzinie 

Nowych wszczętych w 2018 roku procedur „Niebieska Karta”  było 12,  znacznie mniej 

niż w poprzednich latach (2016 – 28, 2017 – 29). Pomimo stwierdzonego w ostatnim roku 

zmniejszonej liczby wszczętych procedur Niebieska Karta  nadal są osoby, które nie 

potrafią sobie samodzielnie poradzić z problemem przemocy w związku z czym konieczne 

jest kontynuowanie wsparcia psychologicznego oraz współpracy służb. Ważną częścią 

rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie stanowi także stałe podnoszenie 

kompetencji kadr pomocowych poprzez szkolenia i warsztaty, realizacja profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczności lokalnej – wydanie broszury i ulotki,  
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wykłady specjalistów na temat zjawiska przemocy. 

6) Problemy osób starszych 

Prognozy demograficzne wskazują wyraźną tendencję wzrostową, co pociąga za sobą 

konieczność do organizowania i zapewnienia mieszkańcom Gminy Strumień 

zróżnicowanych usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem usług 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych. 

Planowane jest podjęcie działań w kierunku uruchomienia wolontariatu dla seniorów 

oraz przystąpienia do projektu „Karta Seniora”, która umożliwia osobom starszym 

skorzystanie z specjalnych usług i ulg.   
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8. Oświata i Edukacja 

W roku 2018 na terenie Gminy Strumień funkcjonowało: 

− 5 publicznych szkół podstawowych, w tym: 1 samodzielna, 4 funkcjonujące                        

w strukturze zespołów; 

− 6 publicznych przedszkoli, w tym: 2 samodzielne, 4 funkcjonujące w strukturze 

zespołów. 

W roku szkolnym 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych uczęszczało łącznie 

1 256 uczniów (w tym 257 do dotychczasowych klas gimnazjalnych), natomiast do 

publicznych przedszkoli uczęszczało 462 dzieci. 

Z kolei od 1 września 2018 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało łącznie 

1 290 uczniów (w tym 123 do dotychczasowych klas gimnazjalnych), natomiast do 

publicznych przedszkoli uczęszczało 453 dzieci. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonowała: 

− 1 niepubliczna szkoła podstawowa, 

− 3 niepubliczne przedszkola (w tym jedno, które nie realizowało działalności, jednak 

wpisane było do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych). 

− 1 niepubliczny żłobek.   

Wszystkie niepubliczne placówki uzyskiwały dofinansowanie z budżetu Gminy 

Strumień. 

PUBLICZNE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu z klasami 

dotychczasowego gimnazjum, 

ul. Młyńska 8, 43-246 Strumień 

Inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:                     

ul. 1 Maja 38, 43-246 Strumień 

 

Rok szkolny 2017/2018 

Liczba uczniów: 586 Liczba oddziałów: 33 
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Przedszkole w Strumieniu,   

ul. Młyńska 10, 43-246 Strumień 

                                                                                                                                                          
Rok szkolny 2017/2018 

Liczba dzieci: 158 Liczba oddziałów: 7 

 

Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie,  

ul. Wyzwolenia 49, 43-246 Zbytków  

                                                                                                                                                          
Rok szkolny 2017/2018 

Liczba dzieci: 50 Liczba oddziałów: 2 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie,  

ul. Główna 62, 43-246 Bąków  

 

−  Szkoła Podstawowa, ul. Główna 62, 43-246 Bąków 

−  Przedszkole, ul. Główna 62, 43-246 Bąków 

 

Rok szkolny 2017/2018 

Szkoła: Przedszkole: 

Liczba uczniów:  142 Liczba dzieci: 68 

Liczba oddziałów:  7  Liczba oddziałów:  3 

  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu,  

ul. Bielska 36, 43-246 Zabłocie 

 

− Szkoła Podstawowa w Zabłociu, ul. Bielska 36, 43-246 Zabłocie 

− Przedszkole w Zabłociu, ul. Bielska 26, 43-246 Zabłocie 

 

Rok szkolny 2017/2018 

Szkoła: Przedszkole: 

Liczba uczniów:  84 Liczba dzieci:  25 

Liczba oddziałów:  6  Liczba oddziałów:  1 
 



Raport o stanie Gminy Strumień za rok 2018 

 

1 69 

Zespół Szkół w Drogomyślu,  

ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl  

 

Szkoły i przedszkola wchodzące w skład Zespołu: 

−  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Drogomyślu, ul. Główna 15, 

43-424 Drogomyśl 

−  Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego                             

w Drogomyślu, ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl 

− Przedszkole w Drogomyślu, ul. Pocztowa 1, 43-424 Drogomyśl 

 

Rok szkolny 2017/2018 

Szkoła: Przedszkole: 

Liczba uczniów:  227 Liczba dzieci:  90 

Liczba oddziałów:  11  Liczba oddziałów:  4 

  

Zespół Szkół w Pruchnej, 

ul. Główna 60, 43-523 Pruchna  

 

Szkoły i przedszkola wchodzące w skład Zespołu: 

−  Szkoła Podstawowa im. Emilii Michalskiej w Pruchnej, ul. Główna 60, 43-523 

Pruchna, 

−  Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej im. Emilii Michalskiej w Pruchnej, ul. 

Główna 60, 43-523 Pruchna 

−  Przedszkole w Pruchnej, ul. Główna 51, 43-523 Pruchna 

 
Rok szkolny 2017/2018 

Szkoła: Przedszkole: 

Liczba uczniów:  217 Liczba dzieci:  74 

Liczba oddziałów:  11  Liczba oddziałów:  3 
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NIEPUBLICZNA SZKOŁA, PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Odyseja” w Strumieniu,  

ul. 1 Maja 20, 43-246 Strumień  

Rok szkolny 2017/2018 

Liczba uczniów:  47           

Liczba oddziałów:    4 

 

Niepubliczne Przedszkole „Odyseja” w Strumieniu,  

ul. 1 Maja 20, 43-246 Strumień  

Przedszkole nie podjęło działalności. 

 

Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu” w Strumieniu,  

ul. Krzywa 2,43-246 Strumień 

Rok szkolny 2017/2018 

Liczba dzieci:  35 Liczba oddziałów:  2 

 

Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa kraina” w Pruchnej,                                     

ul. Główna 13, 43-523 Pruchna  

Rok szkolny 2017/2018 

Liczba dzieci:  64 Liczba oddziałów:  4 

 

Niepubliczny Żłobek „Cogito” w Strumieniu, 

ul. Wspólna 2A, 43-246 Strumień 

Liczba dzieci: 34 
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Struktura zatrudnienia 

W szkołach i przedszkolach Gminy Strumień w roku 2018 zatrudnianych było średnio 

215 nauczycieli (ponad 171 etatów) oraz średnio 100 pracowników administracji i obsługi 

(ponad 73 etaty). 

W placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Strumień, zatrudniani są 

wykwalifikowani nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wychowawcy 

świetlic szkolnych, bibliotekarze, pedagodzy szkolni, psycholodzy, logopedzi, doradcy 

zawodowi i terapeuci pedagogiczni. 

 

Tabela nr 9. Pracownicy pedagogiczni ogółem wg stanu na dzień 30 września 2018 r. 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 

Wyszczególnienie ogółem bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany 

 

dyplomowany 

Nauczyciele zatrudnieni                           

w pełnym wymiarze 

145 0 5 21 31 88 

Nauczyciele 

zatrudni                         

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 70 0 3 18 15 34 

w tym 

etatu 

26,77 0 1,43 7,58 6,81 10,95 

Razem etaty 171,77 0,00 6,43 28,58 3,81 98,95 

Pracownicy administracji i obsługi: 
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Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych 

W roku 2018 w prowadzonych przez Gminę szkołach i przedszkolach, zrealizowano 

inwestycje na łączną kwotę 747 646,58 złotych . Było to m.in.: 

Wykonanie adaptacji budynku na odział przedszkolny wraz z wyposażeniem                         

w Przedszkolu w Zbytkowie.   

Realizacja tego zadania pozwoliła na uruchomienie dodatkowego oddziału 

przedszkolnego w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie. Wykorzystywane do 

innych celów pomieszczenie, zaadaptowano na nową salę dla dzieci oraz w pełni 

wyposażono. Zmodernizowano także sanitariaty, które zostały dostosowane do potrzeb 

najmłodszych. W Przedszkolu w Zbytkowie przebudowana została instalacja centralnego 

ogrzewania, wodnokanalizacyjna i elektryczna. Koszt zadania wyniósł ponad 280  tys. zł, 

a placówka wychowania przedszkolnego zyskała 17 dodatkowych miejsc przedszkolnych. 

Uwzględniając miejsca w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania 

przedszkolnego, na terenie gminy Strumień obecnie jest 628 miejsc przedszkolnych. Od 

2008 roku ilość miejsc w przedszkolach wzrosła o 262. 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu i terenu wokół budynku 

W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową, docieplono ściany 

budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu, zmodernizowano pokrycie dachowe nad salą 

gimnastyczną oraz zapleczem sanitarno-szatniowym. W budynku przebudowano także 

wewnętrzną instalację gazową. 

Teren przyszkolny został uporządkowany poprzez wykonanie: 

− ogrodzenia oddzielającego ogólnodostępną część terenu Zespołu Szkół w Drogomyślu 

związaną z miasteczkiem ruchu drogowego od pozostałej części terenu, 

− oświetlenia ul. Pocztowej w Drogomyślu jako ciągu komunikacyjnego do budynku 

Zespołu Szkół oraz do budynku Przedszkola w Drogomyślu, 

− utwardzenia 68m2 z przeznaczeniem między innymi pod stojaki rowerowe w technologii 

betonowej kostki brukowej. 

Łączny koszt modernizacji obiektu i terenu wokół obiektu wyniósł ponad 217 tys. zł. 
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Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu 

W dalszym ciągu trwały prace mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

ścian konstrukcyjnych w pomieszczeń przyziemia w budynku Szkoły Podstawowej                         

w Strumieniu. 

W roku 2018 wykonano izolację przeciwwilgociową ścian w salach nr 13, 14 oraz 

korytarzu przyziemia budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu. Wymieniono oprawy 

oświetleniowe w pomieszczeniach szatni budynku oraz w wiatrołapie przyziemia budynku 

szkoły. 

Łączny koszt modernizacji budynku wyniósł ponad 96 tys. zł. 

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu wraz                         

z zagospodarowaniem terenu  W ramach zadania: 

− wykonano 147 mb ogrodzenia w technologii panelowej, 

− zabudowano dodatkowe wymienniki na instalacji pomp ciepła w budynku, 

− zamontowano piłkochwyty na terenie boiska szkolnego, 

− przeprowadzono remont sali lekcyjnej nr 15 (przyrodniczej), 

− opracowano dokumentację techniczną na przebudowę instalacji elektrycznej                       

w Przedszkolu w Zabłociu, 

− przeprowadzono inwentaryzację budynku przedszkola w Zabłociu. Łączny koszt 

prac wyniósł ok. 98 tys. zł. 

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu   

  W ramach zadania wykonano: 

− modernizację sali lekcyjnej nr 6 w budynku Zespołu Szkół w Pruchnej, − chodnik 

łączący budynek szkoły z boiskiem szkolnym w Pruchnej. Łączny koszt prac wyniósł 

ok. 84 tys. zł. 

Prócz realizowanych w szkołach i przedszkolach przez Urząd Miejski w Strumieniu 

zadań inwestycyjnych, opracowana była również dokumentacja techniczna oraz 

prowadzone były prace związane z bieżącymi remontami. Koszt dokumentacji i bieżących 
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prac remontowych wyniósł blisko 160 tys. zł. 

We wszystkich placówkach oświatowych przeprowadzone były drobne prace 

konserwacyjne i remontowe, w ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji 

dyrektorów poszczególnych szkół i przedszkoli. 

Koszt bieżących prac remontowych prowadzonych przez dyrektorów szkół                             

i przedszkoli w ramach środków przekazanych im do dyspozycji przez Gminę w roku 2018 

wyniósł ok. 50 tysięcy złotych. 

REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW W SZKOŁACH 

Projekt „Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad 

Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą” 

Od 23 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego                          

w Drogomyślu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Drogomyślu realizowano projekt 

dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské 

Slezsko w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt pn. 

„Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście 

nad Ostrawicą”, to dalsza współpraca pomiędzy uczniami ze szkoły z Drogomyśla i szkoły 

z Vratimova. 

W ramach projektu w Szkole w Drogomyślu powstała sala: regionalna i multimedialna. 

W sali lekcyjnej zostały wykonane kompleksowe prace remontowe, wyposażono ją                

w nowe meble, sprzęt multimedialny (laptop wraz z oprogramowaniem i programem 

graficznym, projektor i tablicę interaktywną), aparat fotograficzny oraz strój cieszyński. 

W wyremontowanej sali odbywać się będą zajęcia promujące region, jego tradycje                   

i dziedzictwo oraz warsztaty i spotkania edukacyjno-integracyjnych. 

W ramach projektu zrealizowane zostały również: 

− wspólne warsztaty edukacyjne we Vratimowie, 

− wspólne działania w celu poznania regionu, 

− konkurs fotograficzno-plastyczny pn. „W poszukiwaniu rosiczki i cieszynianki”, który 
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swój finał znalazł w „Galerii pod Ratuszem”. 

Podsumowanie projektu odbyło się w styczniu 2019 r. 

Na realizację projektu pozyskano m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego ponad 14 tys. euro. 

„Aktywna tablica” w Strumieniu i Zabłociu 

Kolejne tablice multimedialne trafiły do szkół w Strumieniu i Zabłociu. Gmina Strumień 

pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - 

komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

Dzięki udziałowi gminy w programie, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich                

w Strumieniu oraz Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu 

wzbogaciła się o tablice multimedialne, które pozwolą na uatrakcyjnienie zajęć 

prowadzonych z uczniami. 

Zakup sprzętu został sfinansowany z pozyskanego dofinansowania oraz budżetu 

gminy. W sumie na zakup tablic gmina Strumień pozyskała 28 tys. zł, a wkład własny 

wyniósł 7 tys. zł. 

W roku 2017 tablice interaktywne w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” 

zostały zakupione do Zespołu Szkół w Drogomyślu oraz Zespołu Szkół w Pruchnej. 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Bąkowie 

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki 

pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 

czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w roku 2018 

księgozbiór biblioteki w Szkole Podstawowej w Bąkowie został wzbogacony w nowe 

książki na kwotę 5 tys. zł. 

Dzięki udziałowi Gminy w dwóch programach tj. Programie rządowym „Książki 

naszych marzeń” i w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”, w ostatnich latach 

księgozbiory wszystkich bibliotek szkolnych zostały wzbogacone w poszukiwane przez 
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uczniów nowości wydawnicze na kwotę ponad 63 tys. zł. 

Kolejne „Zielone pracownie” w szkołach prowadzonych przez Gminę 

W roku 2018 zostały otwarte dwie zielone pracownie. Pierwsza z nich powstała                    

w Zespole Szkół w Pruchnej, natomiast druga w Zespole Szkolno-Przedszkolnym                      

w Zabłociu. 

Dzięki nowoczesnej, dobrze wyposażonej pracowni w Szkole Podstawowej                            

w Pruchnej uczniowie będą mieli okazję zgłębiać swoją wiedzę na lekcjach biologii, fizyki, 

chemii czy przyrody. 

W sali lekcyjnej przeznaczonej na pracownię został wykonany kompleksowy remont     

w tym: roboty posadzkowe, instalacje wodno-kanalizacyjne dla zabudowy stolika 

laboratoryjnego, prace osłonowe i zabezpieczające, zrobiono wypust instalacyjny do 

tablicy i projektora, zostały także wymienione okna i drzwi. 

„Zielona Pracownia” została bogato wyposażona w meble i pomoce dydaktyczne dla 

uczniów m.in. w: mikroskopy, stoliki laboratoryjne, zestawy do badania powietrza, model 

serca, czy zestaw do filtrowania. 

Łączny koszt remontu sali lekcyjnej oraz jej wyposażenia wyniósł ok. 74 tysięcy 

złotych. 

Również Szkoła Podstawowa w Zabłociu może się szczycić nową, doskonale 

wyposażoną salą, która wykorzystywana będzie na potrzeby nauk przyrodniczych, 

geograficznych czy chemiczno-fizycznych. 

W ramach zadania wykonany został kompleksowy remont sali lekcyjnej. Klasa została 

wyposażona w nowe meble (ławki i krzesła dla uczniów, szafy na pomoce dydaktyczne, 

stolik laboratoryjny), sprzęt multimedialny m.in.: tablicę interaktywną, projektor, tablet, 

aparat fotograficzny oraz pomoce dydaktyczne m.in. model szkieletu człowieka, 

mikroskopy, zestaw do badania powietrza, zestawy doświadczalne. 

Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 100 tys. zł. z Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Gmina Strumień na ten cel pozyskała prawie 32 tys. zł. 

W 2017 roku pierwsza zielona pracownia w powiecie powstała w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Bąkowie.                                                                            
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STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

W roku 2018 – za rok szkolny 2017/2018 – wypłacono stypendia za wyniki w nauce 

lub za osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 41 214 zł. 

Stypendium za wyniki w nauce mogło być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią 

ocen co najmniej 5,0 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) 

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznawane było stypendium. 

Stypendium za osiągnięcia sportowe mogło być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) 

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. 

Za pierwsze półrocze przyznano 102 stypendia za wyniki w nauce na łączną kwotę 

15 060 zł oraz 17  stypendiów za osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 1 700 zł, 

natomiast na drugie półrocze przyznano 154 stypendia za wyniki w nauce na łączną kwotę 

22 034 zł oraz 26 stypendiów za osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 2 420 zł. 

Jednorazowa kwota stypendium wynosiła do 150 zł w przypadku stypendium za wyniki 

w nauce i do 100 zł w przypadku stypendium za osiągnięcia sportowe. 

Wszystkie podległe szkoły zostały zobowiązane do wprowadzenia dzienników 

elektronicznych, w ramach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżetach 

poszczególnych placówek. Trzy szkoły, które wcześniej rozpoczęły wdrażanie dziennika w 

elektronicznej wersji, korzystają już tylko z takiej postaci, natomiast w dwóch (tj. w Szkole 

Podstawowej w Strumieniu i w Szkole Podstawowej w Zabłociu) – wraz z dziennikiem 

elektronicznym funkcjonował jeszcze dziennik tradycyjny. 

Od roku szkolnego 2017/2018 nastąpił koniec z płatnościami gotówkowymi za pobyt                  

i żywienie dziecka w przedszkolu czy obiady w szkole. W placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Strumień, obowiązują płatności elektroniczne 

realizowane „z dołu” czyli za faktycznie wykorzystane godziny opieki nad dziećmi                         

i żywienie. W roku 2018 we współpracy z firmą WizjaNet wprowadzono możliwość 

przesyłania rodzicom powiadomień sms. We wszystkich szkołach Gminy Strumień w celu 

podniesienia bezpieczeństwa uczniów zamontowano monitoring wizyjny. 
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9. Kultura 

9.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

Głównym celem działalności kulturalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (MGOK) 

jest rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska, kształtowanie wzorów 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej 

odbywającej się na terenie całej gminy. 

Bardzo ważne jest też wyrównywanie szans w dostępie do kultury oraz 

zagospodarowanie wolnego czasu i  profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży. Dzieje się 

to za pośrednictwem wchodzących w jego skład siedmiu świetlic. Ta rozbudowana 

struktura sprawia, że MGOK jest bardzo blisko ludzi i dociera ze swoją różnorodną ofertą 

do mieszkańców całej gminy. 

Organizuje się koncerty, spektakle, wystawy, wycieczki, projekcje filmowe, programy 

wakacyjne i wiele innych akcji. Bierzemy udział w międzynarodowej wymianie kulturowej 

współpracując z miejscowościami z Czech, Słowacji, Francji i Niemiec. 

Można śmiało powiedzieć, że w Gminie Strumień od lat systematycznie i odważnie 

inwestuje się w kulturę. 

Struktura organizacyjna: 

- nowoczesna siedziba, ze świetnie wyposażoną salą widowiskową o najwyższych 

standardach akustycznych, pracowniami artystycznymi, salami prób i przestrzeniami dla 

organizacji  

i grup nieformalnych chcących realizować swoje pasje, 

- 7 świetlic znajdujących się w każdej miejscowości gminy, gdzie przy użyciu 

odpowiednich narzędzi takich jak np. aparaty fotograficzne, kamery, komputery itp. dzieci    

i młodzież mogą rozwijać swoje pasje, spędzać pożytecznie czas i wzmacniać poczucie 

własnej wartości, 

- punkt informacji turystycznej, gdzie można uzyskać wiele informacji na temat 

gminy i okolic, zaopatrzyć się w stosowne publikacje, a nawet wybrać się na wycieczkę 

używając audio przewodnika, 

- Chata nad zalewem, czyli położona w urokliwym miejscu przestrzeń organizacji 
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imprez okolicznościowych mieszkańców, grup i organizacji. 

Ośrodek kultury czynny jest codziennie od godzin porannych do późnego wieczora 

oraz w weekendy (podczas imprez), natomiast świetlice czynne są od poniedziałku do 

piątku przez sześć godzin, po południu. 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 16 osób, w różnym wymiarze czasu, co 

łącznie stanowi 12,63 etatów.  

   Ilość zorganizowanych w 2018 roku wydarzeń kulturalnych to 110. MGOK dodatkowo 

wspomógł organizacyjnie 34 wydarzenia zewnętrzne.  

Na stałe łącznie z oferty MGOK-u oraz świetlic korzystało około tysiąc osób. 

MGOK jest finansowany głównie poprzez dotację organizatora, którym jest Gmina 

Strumień, jednak niemałą część montażu finansowego stanowią przychody własne (m. in. 

wynajmy, wypożyczalnia strojów karnawałowych, poligrafia), hojne wsparcie sponsorów 

oraz pozyskiwane środki z funduszy unijnych. 

W 2018 r. MGOK objął swoimi różnorodnymi działaniami wszystkie sołectwa gminy                   

i dotarł ze swoją ofertą do odbiorców w każdym wieku. Współpracując z wieloma 

organizacjami i instytucjami wykroczyliśmy daleko poza standardowe działania. 

Wspieraliśmy w działaniach między innymi Macierz Ziemi Cieszyńskiej, gminne 

jednostki OSP, szkoły, przedszkola, Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej, gminne oddziały KGW, stowarzyszenie SFART, organizatorów WOŚP, Polski 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Akcję 

Katolicką oraz wiele innych grup i osób. Współpracowaliśmy z Komitetem Obchodów 

Jubileuszu 630-lecia Zbytkowa oraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Zbytkowa.  

Wspólnie z Urzędem Miejskim (UM) zorganizowaliśmy w Pruchnej w kwietniu i w maju 

dwa pikniki, podczas których zapewniliśmy rozrywkę całym rodzinom. Również we 

współpracy z UM skoordynowaliśmy wyjazd Zespołu Regionalnego Strumień do Francji, 

na międzynarodowe polsko-francusko-niemieckie wydarzenie, co było bardzo dużym 

wyzwaniem organizacyjnym, a zespół zachwycił wszystkich uczestników imprezy.                          

Z Instytutem Teatralnym z Warszawy zrealizowaliśmy projekt Pippi Pończoszanka,                    

w ramach którego zorganizowaliśmy warsztaty teatralne dla pracowników, a który 
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zakończył się wielkim teatralnym finałem 12 i 13 sierpnia, cieszącym się ogromnym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców. 

Wykonaliśmy wszystkie etapy realizowanego wraz z czeską miejscowością Vratimov 

projektu transgranicznego pn. „Co kraj, to obyczaj”, np. wspólne warsztaty fotograficzne, 

spotkania z etnologami, zakupy aparatów fotograficznych i  projektora filmowego. Impreza 

podsumowująca była wzbogacona niezwykłym koncertem Anny Marii Jopek, co było 

zdecydowanie ponadlokalnym wydarzeniem. 

Poza cyklicznymi propozycjami takimi jak koncerty kolędowe, turnieje szachowe, 

koncerty SFART, konkurs wędkarski i inne, pojawiło się kilka nowych propozycji. Strzałem 

w dziesiątkę okazała się operetkowa Gala Noworoczna, podczas której sala wypełniła się 

po brzegi. Kolejnym dużym sukcesem był koncert patriotyczny Bartasa Szymoniaka, 

zorganizowany dla wszystkich szkół gminy. Ten popularny wśród młodzieży artysta                     

w niezwykle nowoczesny sposób połączył patriotyczne przekazy z atrakcyjną formą 

przekazu. Młodzi ludzie reagowali bardzo spontanicznie i świetnie się bawili, słuchając 

jednocześnie poezji takich poetów jak Gajcy i Baczyński. 

Nie zapomnieliśmy również o tradycji regionalnej wspierając takie imprezy jak konkurs 

gwarowy „Rzóndzymy po naszymu”, czy przegląd zespołów jasełkowych. 

Staromiejska Wiosna 2018 cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem wśród 

publiczności i odbiła się bardzo pozytywnym echem. Stało się tak ze względu na trafny, 

zróżnicowany dobór repertuaru (Czerwone Gitary, LemON), ale też nową architekturę 

przestrzeni rynku. 

Jesień obfitowała w wydarzenia teatralne w ramach projektu Teatr Polska. Wystąpiły                    

Teatr Animagia z Żytna oraz Teatr Wierszalin z Supraśla. Spektakle cieszyły się niezwykle 

dużym zainteresowaniem, w związku z czym sala wypełniała się po brzegi. 

MGOK był w 2018 r., mającą duże grono stałych odbiorców, dobrze zorganizowaną, 

nowocześnie wyposażoną jednostką, pełniącą skutecznie rolę jednego z liderów                             

w przestrzeni kulturalnej, odpowiadającą potrzebom, ale też kreującą i inspirującą 

mieszkańców do nowych form działań. 
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9.2 Miejska Biblioteka Publiczna 

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu należy biblioteka centralna oraz filie 

wiejskie, znajdujące się w: Drogomyślu, Pruchnej i Zbytkowie. 

Księgozbiór MBP w Strumieniu wynosi 50463 woluminów. W 2018r. zarejestrowano 

1888 czytelników, którzy wypożyczyli 32027 książek oraz zbiorów multimedialnych. 

Łącznie bibliotekę odwiedziło 32956 użytkowników. 

Biblioteka co roku zakupuje około 2000 nowych książek. Wszystkie zbiory 

gromadzone są na podstawie zapytań i zapotrzebowań czytelników, oraz obserwacji rynku 

księgarskiego i środowiska lokalnego. 

Niezmiennie od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszy się polska literatura 

piękna: kobieca, obyczajowa. W ostatnim roku wzrosło zainteresowanie literaturą                          

o tematyce zdrowego stylu życia, zdrowym odżywianiu i ziołolecznictwie. Często 

czytelnicy wybierają kryminały zarówno polskie jak i skandynawskie oraz literaturę 

fantastyczną. Ponadto często wypożyczana jest literatura religijna, historyczna i biografie. 

Biblioteka posiada pokaźny zbiór audiobooków i filmów, które można nieodpłatnie 

wypożyczyć. Audiobooki (książka mówiona) są dogodnością dla osób niepełnosprawnych, 

niedowidzących. 

W bibliotece centralnej w Strumieniu oraz w filiach działają czytelnie 

czasopiśmienniczo – internetowe, w których dostęp do internetu jest darmowy, seniorzy 

także mogą poznać podstawy obsługi komputera oraz piękna, odnowiona czytelnia 

ogólna, w której w ciszy i spokoju można korzystać z dobrze zaopatrzonego księgozbioru 

naukowego (m.in. albumy malarskie, encyklopedie różnych dziedzin). Biblioteka 

prenumeruje 56 czasopisma, z których można skorzystać na miejscu oraz wypożyczyć. 

  W ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej działa Dziecięca Akademia Naukowa – 

gdzie „młodzi studenci” pod okiem profesorów zgłębiają różne dziedziny nauki. Do tej pory 

odbyły się m.in. następujące zajęcia: „Poznaj konie” dr Anny Watoła, „Numizmatyka” – 

naukowców z „Naukotechniki”, „Magnetyzm” Marty Koplejewskiej, „Kolorowy świat motyli” 

dr Macieja Kupczaka. Zorganizowany został wyjazd edukacyjny do Warowni w Pszczynie. 

Akademię swym honorowym patronatem objęła burmistrz Strumienia – Anna Grygierek. 

   Dzieci do lat trzech wraz z opiekunami zapraszane są na zajęcia Grupy Zabawowej. 
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Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki o godz. 10.30. Grupa Zabawowa to doskonały 

sposób wspierania rozwoju najmłodszych dzieci, szczególnie kiedy dziecko jest za małe 

by pójść do przedszkola. Udział w Grupie Zabawowej pozwala dzieciom uczyć się przez 

obserwację    i naśladowanie, nawiązywać kontakty z dziećmi w różnym wieku, poznawać 

nowe słowa, rozwijać samodzielność, bawić się z innymi dziećmi, a przede wszystkim 

uczy dziecko obcowania z książką i kształtuje nawyk korzystania z biblioteki. 

Najmłodsi czytelnicy spotkali się z pisarzami i autorami książek m.in. z Ewą 

Chotomską, Przemysławem Wechterowiczem czy Anną Czerwińską-Rydel. Odbyły się 

także warsztaty i wykłady dla uczniów np.: z Dawidem Stańkiem pt. „Elektronowy zawrót 

głowy”. Zapraszane są teatrzyki z repertuarem nawiązującym do dziecięcej literatury 

(m.in. „”Bazyliszek”; „Przygody świnek”. Cyklicznie odbywały się czytania w ramach akcji 

Cała Polska Czyta Dzieciom. Organizowane były lekcje biblioteczne i zajęcia kreatywne 

(także lekcje biblioteczne wyjazdowe – bibliotekarze prowadzą zajęcia w szkołach).                

Co roku odbywają się imprezy okolicznościowe związane z tradycjami i kulturą Polski np.: 

Andrzejki, wianki, powitanie wiosny, dzień dziecka, uroczyste Mikołajki, bal karnawałowy               

i Tydzień Sportu. Zajęcia dla dzieci organizowane są także w czasie wakacji i ferii 

szkolnych. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zakwalifikowała się do projektu Instytutu 

Książki „Mała książka – Wielki Człowiek” skierowanego do dzieci w wieku 3 lat i ich 

rodziców. Już od września podczas  realizacji projektu każdy trzy latek otrzymał:  „Kartę 

Małego Czytelnika” wraz z naklejkami oraz książki „Pierwsze wiersze dla…” wraz                        

z broszurą i wyprawką czytelniczą dla uczestnika programu. 

Z okazji rocznicy 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w MBP                        

w Strumieniu zainaugurowany został projekt „O Naszej Niepodległej” w ramach którego 

odbyły się liczne wydarzenia kulturalne. W ramach tego projektu wygłoszono następujące 

wykłady: „Przyczyny upadku I Rzeczpospolitej”; „Pierwsi ku niepodległej. Śląsk Cieszyński 

1918-1919”; „Królestwo czy republika?”; „Ziemia Cieszyńska w walce ze zniewoleniem 

komunistycznym” itp. Większość tych wydarzeń zorganizowana została wspólnie                          

z Instytutem Pamięci Narodowej.  Odbył się także koncert  oraz patriotyczny montaż 

słowno-muzyczny przygotowany przez aktorów bielskiego teatru. 

Spotkania te są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie czytelników literaturą 
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historyczną, ponadto wykłady te budują kontekst do rozumienia mechanizmów 

współczesnej polityki, wzbudzają tożsamość patriotyczną. 

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinasowanie z Ministerstwa Kultury                           

i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Do zobaczenia w bibliotece –  spotkania 

autorskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”. W ramach tego projektu ze 

strumieńskimi czytelnikami spotkali się tacy autorzy jak: Ewa Nowak, Barbara 

Kosmowska, Małgorzata Strękowska-Zaręba, Agata Kołakowska, Władysława Magiera, 

Eliza Piotrowska oraz Michał Ogórek. 

Największą popularnością cieszą się wykłady naukowe i spotkania edukacyjne np.: 

dietetyczki Bożeny Kropka – autorki książek m.in. „Pokonaj alergię: żywienie zdrowego                     

i chorego człowieka”, promocje książek np.; „Opowiado Anna Chybidziurowa” prof. Karola 

Daniela Kadłubca, warsztaty wizażu z Celiną Piwko-Jelonek. 

Czytelnicy chętnie biorą udział w organizowanych warsztatach artystycznych czy 

rękodzieła, odbyły się warsztaty florystyczne wielkanocne i bożonarodzeniowe. 

Odbyły się także wieczorki poetyckie oraz wystawy fotografii. W 2018 r. odbywały się 

również spotkania autorskie m.in. z Hanną Greń – pisarką, autorką kryminałów i  prof. 

Danielem Kadłubcem – etnologiem, literaturoznawcą i folklorystą. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu włączyła się także w obchody uroczystości 

Narodowego Czytania. Zorganizowano wspólne czytanie „Przedwiośnie” z aktorami 

bielskiego teatru na strumieńskim rynku. „Narodowe Czytanie” jest imprezą cykliczną, 

która co roku odbywa się w pierwszą sobotę września w większości miast Polski pod 

patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Akcja ta ma celu przybliżenie 

współczesnemu czytelnikowi największych dzieł literatury polskiej. 

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej  mieści się w Strumieniu. W ramach biblioteki 

działają trzy filie w Drogomyślu, w Pruchnej i Zbytkowie. 

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 9 pracowników w różnym wymiarze czasu,                    

co stanowi 6,25 etatów. 
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10. Sport 

 Na podstawie Uchwały Nr LVII/431/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia                            

9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych 

Gminy Strumień w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. 

z dnia 2 czerwca 2015 r. poz. 3010) w 2018 r. dofinasowane zostały zadania mające na 

celu poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych na terenie 

Gminy Strumień oraz zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Strumień do 

działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe. 

Łączna kwota dotacji wyniosła 188 940,00 zł. Kluby sportowe wniosły wkład finansowy 

własny do realizowanych projektów w wysokości 29 206,25 zł. Współpraca dotyczyła 

realizacji 7 zadań przez 6 klubów sportowych organizujących treningi i udział                                

w rozgrywkach w piłce nożnej, szachach i judo. 

NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 

poz. 1263 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować 

nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Rada Gminy określa,                       

w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje                  

i wysokość nagród, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla gminy oraz osiągnięty 

wynik sportowy. 

Na podstawie Uchwały Nr XXXV.294.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 

czerwca 2017 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia                 

7 lipca 2017 r. poz. 4156) przyznano w 2018 r. 12 nagród mieszkańcom gminy Strumień, 

którzy uzyskali medalowe miejsca w zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich. Łączna 

wartość przyznanych nagród wyniosła 4 700,00 zł. i dotyczyła następujących dyscyplin 

sportowych : lekkoatletyka, pływanie, judo, gimnastyka sportowa i rajdy samochodowe. 
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   11.  Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie gminy Strumień działa sześć jednostek ochotniczych straży pożarnych: 

OSP Bąków, OSP Drogomyśl, OSP Pruchna, OSP Strumień, OSP Zabłocie i OSP 

Zbytków. Jednostki OSP Strumień i OSP Drogomyśl działają w Krajowym Systemie 

Ratowniczo –Gaśniczym. 

Jednostki OSP z terenu gminy Strumień w roku 2018 wyjeżdżały do akcji 268 razy.  

Na utrzymanie gotowości bojowej i wyposażenie jednostek OSP w 2018 roku z gminnego 

budżetu przeznaczono łącznie  947 623,99 zł.  w tym udzielono dotacji na: 

− zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bąków, 

− zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pruchna, 

− zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bąków, 

− dofinansowanie remontu garażu i wymiany sanitariatów w OSP Drogomyśl, 

− zakup zestawu poduszek ratowniczych dla OSP Pruchna, 

− zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Strumień, 

− zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zabłocie i OSP Zbytków, 

− zakup pieca centralnego ogrzewania dla OSP Zabłocie, 

− zakup defibrylatora dla OSP Zabłocie, 

− zakup bagażnika dachowego dla OSP Zbytków, 

− bieżące utrzymanie gotowości bojowej tj. utrzymanie obiektów, paliwo, sprzęt                  

i remonty bieżące, umundurowanie.  

Gmina doposażyła jednostki w sprzęt medyczny o wartości 57 900,00 zł zakupiony ze 

środków Funduszy Sprawiedliwości w tym torby medyczne i defibrylatory. 
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12. Współpraca międzynarodowa 

Gmina Strumień stale rozwija współpracę międzynarodową, współpracuje                               

z partnerami z Czech i ze Słowacji realizując wspólne projekty transgraniczne. 

Do gmin partnerskich z Czech należą: Miasto Petrvald, Gmina Dolni Domaslavice, 

Miasto Šenov, Miasto Vratimov. 

Do Partnerów ze Słowacji należy: Województwo Żylińskie, Gmina Krasňany, Gmina 

Dolny Hricov, Gmina Rudina. Ponadto placówki szkolne z terenu gminy Strumień podczas 

realizacji projektów czynnie uczestniczą w wydarzeniach projektowych. Dzięki temu dzieci 

i młodzież poznają inną kulturę, zwyczaje, tradycje jakie panują poza granicami naszego 

kraju. 

W roku 2018 Gmina Strumień we współpracy ze Słowacją z Województwem Żylińskim 

zrealizowała następujące projekty: 

• „Budatín- Strumień: współpraca na pograniczu- etap 2”. W ramach projektu 

zmodernizowane zostały dwa zabytki kultury: Ratusz w Strumieniu oraz budynek 

gospodarczy przy Zamku w Budatínie. Ponadto w  Ratuszu w Strumieniu odremontowano 

salę sesyjną, powstała nowoczesna sala multimedialna. 

• „Szlakiem atrakcji”, realizowany z Gminą Krasňany ze Słowacji gdzie głównym jego 

celem było zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających  i mieszkańców. Odbyły się dwie 

konferencje, jedna w Strumieniu na której przedstawiono dziedzictwo przyrodnicze i 

kulturowe Gminy Strumień i okolic, połączoną z wizytą studyjną dla uczestników ze 

Słowacji. Druga konferencja miała miejsce u naszych projektowych partnerów gdzie 

przedstawiono dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Gminy Krasňany i okolic. 

• „Podzielmy się naszym wspólnym dziedzictwem”, w ramach którego realizowane 

były wspólne wydarzenia mające na celu przybliżyć kulturę, zwyczaje, tradycje panujące 

poza granicami obu krajów. 
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Natomiast  w partnerstwie z Czechami zrealizowano: 

• „Sport w każdym wieku” zrealizowany z Miastem Šenov z Czech,  w ramach, 

którego po stronie polskiej w Sołectwie Pruchna przy Gminnym Centrum Integracji Wsi 

powstała siłownia zewnętrzna, odbywały się spotkania transgraniczne m.in. pikniki 

rodzinne, marsz nordic walking, rozgrywki siatkówki piłki plażowej, zawody sportowe dla 

dzieci i młodzieży, spotkanie seniorów miast partnerskich. We wszystkich działaniach  

brali udział uczestnicy z Czech i z Polski.  

• „Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym 

mieście nad Ostrawicą” w którym jednostką realizującą projekt był Zespół Szkół                           

w Drogomyślu. W ramach projektu w Szkole w Drogomyślu powstała sala regionalna                          

i multimedialna z wyposażeniem. Projekt realizowany był we współpracy ze szkołą 

Vratimov z Czech. 

• „Co Kraj to obyczaj?” w partnerstwie z Miastem Vratimov, jego realizatorem był 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. W ramach projektu odbywały się 

transgraniczne spotkania m.in. plenery fotograficzno- filmowe, spotkania z etnologiem, 

zorganizowano wystawę prezentującą najciekawsze zakątki Strumienia i Vratimova.   
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13. Podsumowanie 

W minionym roku realizowaliśmy zadania i przedsięwzięcia  inwestycyjne we 

wszystkich miejscowościach gminy Strumień.  

Zakończono prace związane z termomodernizacją placówek oświatowych                        

w Bąkowie i Zabłociu przyszedł czas na przeprowadzenie kompleksowych remontów sal 

lekcyjnych. Wykonaliśmy dwie  „Zielone pracownie” w Pruchnej i Zabłociu. W Zabłociu 

dokonano również przebudowy boiska szkolnego.  

Kolejny rok realizowaliśmy w gminie fundusz sołecki i fundusz mieszkańców, dzięki 

któremu mieszkańcy na zebraniach decydowali na co wydać część środków  

pochodzących  z budżetu gminy Strumień. 

W ramach współpracy międzynarodowej zrealizowaliśmy kilka projektów. W wyniku 

realizacji projektu „Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2” odnowiono 

zabytkowy ratusz, powstała również nowoczesna sala multimedialna.  Na terenie 

Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej w ramach projektu „Sport w każdym wieku” 

utworzono „siłownię zewnętrzną”, gdzie mieszkańcy mogą zadbać o dobrą formę                             

i spędzać aktywnie czas. 

Na Przyjaznym Skwerze w Drogomyślu, powstała pierwsza w naszej Gminie 

prototypowa mini tężnia solankowa. Dzięki tej inwestycji również w Drogomyślu można 

zadbać o zdrowie swoje i najbliższych. Z możliwości inhalacji solanką korzystają również 

turyści przejeżdżający trasą rowerową przez Drogomyśl. 

Udało się w 2018 r pozyskać dofinansowanie zewnętrzne i bezzwrotne wielu zadań 

inwestycyjnych i bieżących, kwota łącznie 1 730 131,03 zł. Na rozbudowę sieci kanalizacji 

w gminie Strumień i modernizację oczyszczalni  przeznaczono ponad 1,2 mln zł oraz 

budowę dróg i parkingów ponad 1,5 mln zł. Wykonywaliśmy remonty cząstkowe dróg 

gminnych, a także czyszczenia rowów, wycinki drzew oraz cięcia pielęgnacyjne. 

Zadbaliśmy o zapewnienie środków na wydatki związane ze strażami pożarnymi, sportem, 

kulturą, działalnością stowarzyszeń, bibliotek czy świetlic. Jesienią strażacy z OSP Bąków                        

i Pruchna zakupili nowy  samochód ratowniczo-gaśniczy. Na oba wozy zabezpieczono 

środki w budżecie gminy  w wysokości 630 000,00 zł.  

Wiele działo się w gminie pod względem kulturalnym i społecznym. Odbyły się 
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obchody Jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA oraz 20-lecie Chóru 

„AVE” z Pruchnej. Był to wyjątkowy rok także dla Sołectwa Zbytków, które obchodziło 630-

lecie istnienia.   

Serdecznie dziękuję za każde wsparcie i każdą działalność na rzecz rozwoju gminy 

Strumień.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


