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Szanowni Mieszkańcy!

Przekazujemy Państwu raport o stanie Gminy Strumień, zawierający
informacje

dotyczące

naszej

lokalnej

społeczności

oraz

pracy

samorządu

i podległych mu jednostek. W minionym roku zrealizowanych zostało wiele inwestycji,
które miały na celu poprawę standardu i jakości życia w naszej Gminie. Realizowane
były zarówno te duże inwestycje, związanie z poprawą jakości infrastruktury gminnej,
jak i te mniejsze, mniej zauważalne, ale równie ważne dla zrównoważonego rozwoju
Gminy. Wspólnie z Radą Miejską staramy się uwzględniać potrzeby mieszkańców
w ramach określonych możliwości finansowych Gminy. Zrównoważony rozwój to nie
tylko inwestycje, uważam, że równie ważny jest potencjał społeczny i zaangażowanie
mieszkańców. Z wielką satysfakcją obserwuję aktywność mieszkańców Gminy
w organizacjach społecznych. Rok 2019 był wyjątkowy ze względu na liczne rocznice
i jubileusze, w których organizację również włączał się samorząd gminny i miejskie
instytucje kultury.
Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu Miejskiego za ciężką pracę,
pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję również Radnym,
Sołtysom, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Dyrektorom szkół oraz wszystkim
Mieszkańcom naszej Gminy, którzy wspierali nas w działaniach w 2019 roku.

Z poważaniem

Anna Grygierek
Burmistrz Strumienia

1. Wstęp
Raport o stanie Gminy za rok 2019, to opracowanie, z którego wynikają
informacje dotyczące tego co się wydarzyło w naszej Gminie w minionym roku.
Podstawą prawną do opracowania raportu jest art. 28aa wprowadzony do ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
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.
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2. Ogólna charakterystyka Gminy
Strumień to urokliwie położona Gmina w województwie śląskim nad rzeką
Wisłą, w północnej części powiatu cieszyńskiego. Jak sama nazwa wskazuje
od początku istnienia terenom tym towarzyszy woda. Ze względu na ilość bagnisk,
mokradeł, rozlewisk i oczywiście płynącą tędy Wisłę okolicę tę do dziś nazywa się
„Żabim Krajem”. Aktualnie gospodarka wodna została tu uregulowana poprzez
zbudowanie w latach 50. XX w. zbiornika zaporowego na Wiśle, zwanego Jeziorem
Goczałkowickim. Wymagania ekologiczne nie pozwoliły na umieszczenie tu fabryk,
przez co tereny te zachowały rolniczy charakter podwyższający teraz walory
turystyczne.
Gminę tworzy Strumień – jedno z najmniejszych śląskich miast oraz 6 sołectw:
Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Zbytków, Zabłocie i Zabłocie Solanka.
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.
Powierzchnia Gminy Strumień wynosi 58,46 km2. Na dzień 31.12.2019 r.
w Gminie Strumień zameldowanych było 13 105 osób, w tym 6561 kobiet i 6544
mężczyzn. W porównaniu do ubiegłego roku przybyły 72 osoby.
Urząd Miejski w Strumieniu, Ewidencja Ludności podaje poniżej statystykę
ludności zameldowanej na terenie Gminy Strumień:

Tabela nr 1. Statystyka ogólna ludności wg poszczególnych miejscowości

Miejscowość

Liczba osób
ogółem

Urodzenia w roku
2019

Zgony
w roku 2019

Strumień

3 588

46

30

Pruchna

2 448

30

32

6

Drogomyśl

2 287

27

17

Bąków

1 853

19

10

Zabłocie

1 469

17

5

Zbytków

1 460

9

7

Razem

13 105

148

101

Źródło: Urząd Miejski w Strumieniu

3. Informacje finansowe
3.1 Wykonanie budżetu Gminy za 2019 r.
W roku 2019 zrealizowano dochody w kwocie 64 372 091,45 zł z czego dochody
majątkowe to kwota 2 322 655,50 zł, zaś wydatki zrealizowano w kwocie
60 858 088,59 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 6 113 633,34 zł. W wyniku tak
wykonanych dochodów i wydatków powstała nadwyżka w kwocie 3 514 002,86 zł.
Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w 100,26 % w stosunku do planu,
a wydatki w wysokości 92,85% w stosunku do planu. Największa część budżetu –
23 122 017,67 zł przeznaczona została na wydatki związane z oświatą to 37,99%
wydatków budżetu Gminy. Najwięcej wydatków inwestycyjnych przeznaczono na
budowę dróg i parkingów w Gminie Strumień – 1 547 138,81 zł. Wybudowano
i wykonano oświetlenie ulic i skrzyżowań za ponad 395 005,56 zł, wydatki
inwestycyjne na Ochotnicze Straże Pożarne to 641 647,00 zł, zaś wydatki
inwestycyjne w oświacie wyniosły 1 280 881,08 zł. Na rozbudowę sieci kanalizacji
w Gminie Strumień w 2019 r. przeznaczono 708 562,11 zł; na modernizację kotłowni
w Strumieniu – 143 574,80 zł. Zrealizowano także remonty i modernizacje obiektów
gminnych oraz inwestycje związane z rekreacją czy zapewnieniem bezpieczeństwa.
W każdej miejscowości Gminy Strumień realizowano przedsięwzięcia inwestycyjne.
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Wykonany udział poszczególnych grup dochodów za 2019 rok:
•

udziały w podatkach dochodowych: 14 592 204,85 zł; (22,7%)

•

dochody własne: 13 479 652,03 zł; (20,9%)

•

dotacje na zadania własne: 1 092 775,59 zł; (1,7%)

•

dotacje na zadania zlecone: 17 255 595,74 zł; (26,8%)

•

dotacje na porozumienia: 152 243,26 zł; (0,2%)

•

dotacje na realizację projektów unijnych bieżących i majątkowych,
współfinansowanie, dotacje majątkowe z budżetu państwa oraz dotacje
z innych j.s.t. 2 038 297,98 zł; (3,2%)

•

subwencje: 15 761 322,00 zł (24,5%).

Wykonany udział poszczególnych grup wydatków za 2019 rok:
•

rolnictwo

i

łowiectwo,

transport

i

łączność,

turystyka,

gospodarka

mieszkaniowa, działalność usługowa: 5 557 431,23 zł; (9,1%),
•

administracja publiczna: 5 237 595,42 zł; (8,6%),

•

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, różne rozliczenia: 1 356 961,62
zł; (2,2%),

•

oświata i wychowanie: 22 340 894,19 zł (36,7%),

•

ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, rodzina: 19 835 419,15 zł; (32,6%),

•

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 4 260 607,35 zł; (7,0%),

•

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna:
2 269 179,63 zł (3,7%).

Pozyskano bezzwrotne środki krajowe oraz europejskie na:

1) Projekt: Aktywni na granicy -73 642,52 zł,
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2) Projekt: Termomodernizacja budynków ZSP Bąków i Zabłocie
– 1 184 611,42 zł,
3) Projekt: Erasmus+ ZSP Zabłocie – 90 288,69 zł,
4) Projekt: Erasmus+ SP Strumień - 49 206,12 zł,
5) Dotacja z budżetu państwa – Przebudowa boiska szkolnego
na wielofunkcyjne boisko przy ZSP w Pruchnej – 200 647,00 zł,
6) Projekt: Szlakiem atrakcji – 12 341,11 zł,
7) Projekt: Sport w każdym wieku – 3 150,07 zł,
8) Projekt: Budatin Strumień, etap II - 94 248,75 zł,
9) Projekt: Przebudowa części infrastruktury rekreacyjne zlokalizowane
na terenie LKS „Wisła” w Strumieniu – 250 890,00 zł,
10) Projekt: Erasmus+ ZSP w Zabłocie - 5 356,05 zł,
11) Dotacja z budżetu państwa na projekt „Aktywna tablica” dla:
ZSP w Bąkowie - 14 000,00 zł,
12) Środki z Urzędu Marszałkowskiego - Konkurs Piękna wieś - 1 500,00 zł,
13) Dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot Funduszu Sołeckiego
za rok 2018 - 53 083,23 zł.
W 2019 roku zrealizowano przychody w kwocie 9 935 694,26 zł, na co składa się
zaciągnięty kredyt 2 800 000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 107 908,80
zł oraz wolne środki w kwocie 7 027 785,46 zł.
Rozchody w roku 2019 wyniosły 3 932 129,00 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 2019 wraz ze zmianami,
zadłużenie Gminy zmalało do kwoty 11 242 908,80 zł.
W stosunku do roku poprzedniego zostało zmniejszone o kwotę 171 871,00 zł.
Wykonując budżet w 2019 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w kwocie
7 304 980,70 zł.
Szczegółowa informacja dotycząca realizacji budżetu 2019 roku została
przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2019.
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3.2 Inwestycje gminne
Tabela nr 2. Inwestycje gminne

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wykonanie
31.12.2019

1

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień

2

Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień

3

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie
zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy
Rynek 1

100 000,00

4

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie
zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy
Rynek 1

90 000,00

5

Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień

6

Przejęcie nieruchomości w Zabłociu

93 000,00

7

Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem
terenu

26 322,91

8

Zakup sprzętu komputerowego

19 870,65

9

Zakup ksero dla Zespołu Obsługi szkół (CUW)

11 000,00

10

Dotacja na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu

17 500,00

11

Przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków

12

Dotacja - współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP
Strumień

13

Dotacja - współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla
jednostki OSP Zbytków

14

Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim

4 900,00

15

Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole
Szkół w Pruchnej

733 320,49

16

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP

113 720,79

17

Modernizacja budynku Przedszkola w Zabłociu

68 008,00

18

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień

96 149,46

19

Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie
miasta Strumień

190 391,51

20

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu

109 095,50

147 864,69
1 547 138,81

3 991,23

183 374,00
21 500,00
429 783,00
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21

Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci
ciepłowniczej

143 574,80

22

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

409 075,16

23

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu
unieszkodliwienia odpadów azbestowych

24

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany
źródeł ciepła

25

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień

26

Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej

27

Dokończenie realizacji oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej
w Bąkowie - II etap

27 910,00

28

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic:
Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa

21 818,00

29

Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Wierzbową

7 912,50

30

Doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac
zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia)

8 867,67

31

Wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą Knajską

7 965,32

32

Wykonanie oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu

37 917,30

33

Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górniczej, na odcinku od
posesji nr 15 do posesji nr 46 w Zbytkowie

11 440,00

34

Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy
Górniczej od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia
w Zbytkowie

19 941,20

35

Wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie
dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w Strumieniu

24 784,99

36

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień
w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED

145 463,74

37

Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS „Błyskawica”
Drogomyśl

16 504,41

38

Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie

13 032,80

39

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy
Strumień

40

Modernizacja instalacji CO w Przedszkolu w Zbytkowie

67 834,50

41

Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSP w Bąkowie

54 702,61

15 727,66

107 908,80
72 989,84
5 535,00

138 653,00
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42

Termomodernizacja ZS w Pruchnej

49 077,00

43

Budowa przystanków w Bąkowie

75 630,70

44

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej
w Strumieniu

42 495,00

45

Rozbudowa drogi powiatowej 2627S - ulica Główna w Pruchnej, etap 1

46

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie
i modernizacja schodów przed ośrodkiem zdrowia w Drogomyślu

47

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie
monitoringu przy Gminnym Centrum Integracyjnym Wsi w Pruchnej

48

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego Referat Inwestycji

49

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu
o wydajną energetycznie technologię LED

50

Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zabłociu

12 390,00

51

Zakup samochodu na potrzeby MGOK

91 819,61

52

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych na terenie
Gminy Strumień

40 000,00

53

Zakup kolektora danych z czytnikiem kodów kreskowych dla CUW

3 813,00

54

Przebudowa schodów wejściowych do budynku ZSP w Zabłociu przy
ul. Bielskiej 36

44 649,00

55

Dotacja -współfinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP
Strumień

6 990,00

56

Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Strumieniu

7 240,00

57

Zakup i montaż urządzeń do monitoringu budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Bąkowie

22 526,75

58

Modernizacja Sali lekcyjnej w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zabłociu

49 950,00

59

Zakup i montaż pieca konwektorowego do stołówki szkolnej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu

14 966,94

213 492,00
40 000,00
9 963,00
19 680,00

2 460,00

6 113 633,34
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Informacja uzupełniająca o zadaniach realizowanych na
terenie Gminy Strumień

1. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień
Zadanie realizowane w Pruchnej ul. Szkolna na mocy porozumienia wspólnie
z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 10
w Ustroniu, w ramach którego powstało 955,95 mb sieci wodociągowej
o średnicach 110 mm, 90 mm i 63 mm.
2. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień
W

ramach

zadania

inwestycyjnego

wykonano

odprowadzenie

wód

deszczowych z terenów przyległych do ul. Nowej w Pruchnej, wykonano
koncepcję odprowadzenia wody deszczowej z ul. Cieszyńskiej w Strumień przy
posesji 37, opracowano dokumentację techniczną na odprowadzenie wód
deszczowych z rejonu ul. Dębowej w Pruchnej, wykonano dokumentację
techniczną dla odprowadzenia wody deszczowej z terenu PSZOK w Strumieniu,
zlecono dokumentację dla odprowadzenia wody deszczowej z terenu miasta pompownia przy oczyszczalni ścieków, przebudowano fragment kanalizacji
deszczowej przebiegającej w ul. Słonecznej w Strumieniu.
3. Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej
W ramach zadania wykonano: awaryjną naprawę odcinka kanalizacji
sanitarnej ul. Ks. Londzina w Strumieniu, wykonano inspekcję telewizyjną
kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Strumień 1600 mb, zlecono
naprawę uszkodzonego kolektora kanalizacji sanitarnej przebiegającego pod
„kanałem Strumień” z zastosowaniem technologii bezwykopowej, poddano
renowacji 2 studnie kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. 1 Maja w Strumieniu, metodą
chemii budowlanej (studnia przy budynku nr 8, studnia przy bud. nr 18 „ośrodek
zdrowia”), renowację 2 studni kanalizacji sanitarnej w Strumieniu, metodą chemii
budowlanej, studnia przy ul. Pocztowej (naprzeciw banku, studnia rozprężna na
skrzyżowaniu ul. Londzina na ul. Podwale).
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4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu
W ramach zadania zakupiono pompy firmy Wilo - 2 szt., zakupiono
przepływomierz do recyrkulacji wewnętrznej ścieków, opracowano dokumentację
techniczną na uruchomienie kolejnej komory nitryfikacji ścieków, opracowano mapę
do celów projektowych terenu oczyszczalni ścieków dla projektu technologii
3 komory, wymieniono kocioł gazowy w budynku administracyjnym oczyszczalni
ścieków w Strumieniu.
5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień
W ramach zadania wykonano projekt zabudowy agregatu prądotwórczego dla
przepompowni ścieków przy ul. Ks.

Londzina

w Strumieniu,

rozpoczęto

budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami
i odtworzeniem nawierzchni dróg w sołectwie Bąków-Etap I część I. Zlecono roboty
uzupełniające dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Szerokiej
w Bąkowie.

6. Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach zadania na terenie cmentarza komunalnego w Strumieniu,
rozebrano pomieszczenia po byłych sanitariatach na ich miejsce postawiono garaż
stalowy.
7. Przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków
W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano budynek OSP w Bąkowie
w części konstrukcji stropu oraz konstrukcji dachu co miało na celu zwiększyć
wysokość pomieszczenia garażowego, zabudowano nową bramę wjazdową, nowe
boczne wejście ewakuacyjne do pomieszczenia garażu oraz nową posadzkę
chemoodporną.
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8. Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko w Pruchnej
W ramach zadania powstało wielofunkcyjne boisko o nawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z bieżnią do biegania oraz bieżnią i skocznią w dal, ponadto
boisko posiada oświetlenie zewnętrzne, dodatkowo zmodernizowano plac
manewrowy wraz z drogą dojazdową, zamontowano piłkochwyty od strony
ul. Szkolnej i od strony boiska Klubu Sportowego wraz z montażem bramy
wjazdowej i furtki w celu zabezpieczenia terenu.
9. Modernizacja budynku Szkoły w Zabłociu
Wyremontowano

salę

gimnastyczną

w

budynku

Szkoły

Podstawowej

w Zabłociu, zabudowano nową posadzkę, odmalowano ściany i sufity oraz
zmontowano nowa stolarkę drzwiową. Zmodernizowano salę lekcyjną nr 16.
Zakres prac obejmował wymianę posadzki wraz z warstwami podposadzkowymi,
wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie
oraz malowanie ścian i sufitów.
Przebudowa schodów wejściowych do budynku ZSP w Zabłociu.
10. Modernizacja budynku Przedszkola w Zabłociu
W ramach zadnia inwestycyjnego przebudowano wewnętrzną instalację
elektryczną w budynku Przedszkola w Zabłociu.

11. Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS „Błyskawica”
Drogomyśl
W

ramach

zadania

inwestycyjnego

Gmina

wykonała

oczyszczenie,

odkrzaczenie, niezbędne cięcia korekcyjne drzew oraz wymianę przepustu
w ciągu traktu spacerowego. Natomiast Spółka Tauron Dystrybucja Serwis
wykonała na własny koszt modernizację oświetlenia traktu spacerowego.
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12. Poprawa

infrastruktury

sportowo-rekreacyjnej

na

terenie

Gminy

Strumień
Rozpoczęto roboty związane z odwodnieniem i izolacją budynku zaplecza
LKS „Wisła” Strumień, których zakończenie przewidziano na czerwiec 2020 r.
Zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę trybun
boiska sportowego LKS „Wisła” Strumień.

13. Modernizacja instalacji CO w Przedszkolu w Zbytkowie
W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentacje techniczną
na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą uszkodzonego
kotła gazowego. Wymieniono kocioł gazowy wraz z przebudową wewnętrznej
instalacji gazowej i montażem systemu wczesnego wykrywania nieszczelności
instalacji gazowej, opracowano również dokumentacje techniczną na przebudowę
wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Przedszkola w Zbytkowie.
14. Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSP w Bąkowie
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remonty dwóch pomieszczeń
obecnej szatni na funkcję sali dydaktycznej oraz pomieszczenia gospodarczego
na funkcję szatni ogólnodostępnej. Roboty budowlane polegały na wykonaniu
nowych gładzi, malowaniu ścian, korekcie instalacji elektrycznej oraz wymianie
posadzek.

15. Termomodernizacja ZS w Pruchnej
Opracowano aktualizację dokumentacji na kompleksową termomodernizację
budynku wraz z zastosowaniem systemów OZE.
16. Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych
W

ramach

zadania

zakupione

zostały

dwa

urządzenia

zabawowe

przeznaczone na ogólnodostępne place zabaw na terenie Gminy Strumień
w Drogomyślu i Bąkowie.
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17. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu PSZOK
W ramach zadania opracowano ocenę możliwości zaopatrzenia punktu
selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Strumieniu w wodę do celów
przeciwpożarowych.
18. Budowa dróg i parkingów
W ramach zadania zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:
 Remont mostu w ciągu ulicy Skrajnej w Zabłociu - remont mostu na cieku
Prawobrzeżna Młynówka Kiczycka w ciągu drogi gminnej ul. Skrajnej w Zabłociu,
polegał na wymianie elementów konstrukcji, zabudowie mikropali oraz barier
ochronnych,

umocnieniu

skarp

drogi

i

cieku,

przebudowie

przyłącza

wodociągowego, budowie kładki tymczasowej wraz z robotami towarzyszącymi.
 Przebudowa ulicy Oblaski w Drogomyślu – etap III - przebudowa drogi
na długości 199 mb. Zakres robót obejmował przebudowę konstrukcji drogi wraz
z nawierzchnią o szerokości 4 mb na całej długości przebudowywanej drogi,
budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z jezdni,
zarurowanie ok. 75,5 mb rowu zasilającego staw „Podymacz” wraz z robotami
towarzyszącymi.
 Przebudowa ulicy Jałowcowej w Zabłociu na długości 255 mb - obejmowała
rozebranie istniejącej nawierzchni poprzez mechaniczne frezowanie, wykonanie
warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, umocnienie poboczy frezem
asfaltowym wraz z robotami towarzyszącymi.
 Przebudowa fragmentu ulicy Solnej w Zabłociu od skrzyżowania z ulicą Bielską obejmowała przebudowę warstw konstrukcyjnych podbudów, wykonanie nowej
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej,
wykonanie poboczy z łamanego kruszywa kamiennego, przebudowę zjazdów
do nieruchomości wraz z robotami towarzyszącymi.
 Przebudowa fragmentu ulicy Szerokiej w Bąkowie od skrzyżowania z ulicą
Główną - została wykonana na długości ok. 195 mb, szerokość 3,20 m. Zakres
robót obejmował przebudowę przepustu drogowego pod włączeniem drogi
gminnej do drogi powiatowej, przebudowę warstw konstrukcyjnych podbudów,
wykonanie nowej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy
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ścieralnej, wykonanie poboczy z łamanego kruszywa kamiennego, przebudowę
zjazdów do nieruchomości wraz z robotami towarzyszącymi.
 Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia wraz z przebudową schodów
w Drogomyślu - w ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej
i miejsc postojowych, nawierzchnię chodników i ciągów pieszych, odprowadzenie
wody deszczowej za pomocą kanalizacji deszczowej, oświetlenie zewnętrzne
w energooszczędnej technologii LED składające się z 6 punktów świetlnych.
Ilość miejsc postojowych ogółem 24, w tym jedno miejsce dla osób
niepełnosprawnych.
 W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych w Gminie
Strumień wykonany został remont ul. Spółdzielczej w Pruchnej na długości
ok. 170 mb w technologii betonu asfaltowego.

19. Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S – ulica Główna w Pruchnej etap 1
W ramach zadania zrealizowana została rozbudowa drogi powiatowej wykonano nową konstrukcję podbudowy, odtworzono nawierzchnię asfaltową,
wybudowano chodnik oraz nowy system odprowadzania wód deszczowych,
przebudowano dwa skrzyżowania z drogami gminnymi (ul. Cichą i ul. Stawową).
Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie przy
współfinansowaniu Gminy Strumień.
20. Budowa przystanków w Gminie Strumień
W ramach zadania powstały 4 przystanki autobusowe w tym dwa przy
ul. Golasowickiej oraz dwa przy ul. Głównej w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną
w Bąkowie. Zakupione zostały również dwie wiaty przystankowe, które
umieszczone zostały w Pruchnej przy ul. Głównej obok stadniny koni, przy nowo
wyremontowanym odcinku drogi powiatowej.
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21. Zadania związane z oświetleniem Gminy Strumień
Wykonano oświetlenia:
 Strumień – ul. Cicha (13 nowych punktów), ul. Świerkowa (6 nowych punktów),
ul. Graniczna (4 nowe punkty),
 Zabłocie – ul. Jałowcowa (16 nowych punktów), ul. Bielska (1 nowy punkt),
ul. Miodowa/Orzechowa (7 nowych punktów),
 Zbytków – ul. Wiązowa (4 nowe punkty), ul. Górnicza II etap (6 nowych punktów),
ul. Górnicza/Wyzwolenia I etap (3 nowe punkty),
 Bąków ul. Młynarska (7 nowych punktów),
 Drogomyśl ul. Storczyków (6 nowych punktów), ul. Konwaliowa (1 nowy punkt)
przy Ośrodku Zdrowia (6 nowych punktów),
 Pruchna ul. Myśliwska/Knajska (1 nowy punkt) ul. Gawliniec/Wierzbowa (1 nowy
punkt) przy Gminnym Centrum Integracji Wsi (3 nowe punkty).
Dodatkowe oświetlenie przy współpracy z Tauron Dystrybucja
 Strumień ul. Pawłowicka (4 nowe punkty),
 Zabłocie ul. Bielska (most na rzece Wiśle 1 dodatkowa oprawa),
 Drogomyśl przy boisku sportowym trakt spacerowy (21 nowych opraw).

22. Remont drogi powiatowej w Pruchnej
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie w ramach realizacji
remontów

cząstkowych

na

terenie

Gminy

Strumień

zrealizował

remont

wielkopowierzchniowy nawierzchni na drodze powiatowej DP 2636 S –
ul. Kolejowa w Drogomyślu na odcinku o długości ok. 600 mb (od skrzyżowania
z ul. Wiejską do torów kolejowych) o wartości ok. 222 000,00 zł.
W

ciągu drogi wojewódzkiej dokonano modernizacji chodnika przy

ul. Brodeckiego w Strumieniu.
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ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ NA TERENIE
GMINY STRUMIEŃ

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przez Spółkę awaryjną wymianę
282,80 mb wodociągu na ul. Dębina w Pruchnej i Drogomyślu, oraz 241,00 mb
ul. Głównej w Pruchnej. Rozbudowano sieć wodociągową (sieć - 955,95 mb,
przyłącza – 52,00 mb) na ul. Szkolnej w Pruchnej. Wymieniono 361,00 mb przyłączy
wodociągowych wykonanych przez WZC Rejon Strumień. Całkowity koszt zadania
poniesiony przez Spółkę w roku 2019 to 250 896,84 zł.

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 2019 wyniosła 28,567% poniesionych wydatków.
W roku 2019 przyznane środki finansowe dla sołectw wynosiły 207 140,43 zł, z tego:
1) Sołectwo Bąków

38 819,20 zł;

2) Sołectwo Drogomyśl

38 819,20 zł;

3) Sołectwo Pruchna

38 819,20 zł;

4) Sołectwo Zabłocie

38 819,20 zł;

5) Sołectwo Zabłocie Solanka

13 044,43 zł;

6) Sołectwo Zbytków

38 819,20 zł.

Wartość wykonanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wynosiła
197 785,10 zł.
Od roku budżetowego 2017 w Gminie Strumień dla Rady Mieszkańców Miasta
Strumienia utworzono Fundusz Mieszkańców, który działa na zasadach Funduszu
Sołeckiego. Wysokość przyznanych środków finansowych jest wyliczana jak dla
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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 2019 r. przez Radę Mieszkańców Miasta Strumienia wynosiła
24 784,99 zł.

Tabela nr 3. Wykaz zadań zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego

Lp.

Wykaz zadań zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego

1.

Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej

2.

Dokończenie realizacji
w Bąkowie - II etap

3.

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego
ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa

oświetlenia

ulicznego

ulicy

Koszt zadania

5 535,00
Młynarskiej
27 910,00

21 818,00

4.

Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl

16 504,41

5.

Zakup wyposażenia Izby Pamięci przy Gminnym Centrum Integracji
Wsi w Pruchnej

5 000,00

6.

Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą
Wierzbową

7 912,50

7.

Doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac
zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia)

8 867,67

8.

Wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą
Knajską

7 965,32

9.

Zakup ławek do LKS 99 Pruchna

8 000,00

10.

Wykonanie oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu

37 917,30

11.

Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie

13 032,80

12.

13.

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na słupie (dwa stanowiska) na
ogólnodostępnym placu zabaw w Zbytkowie
Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górnicza, na odcinku od
posesji nr 15 do posesji nr 46

5 940,90

11 440,00
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14.

Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy

19 941,20

Górnicza od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia

RAZEM wydatki z Funduszu Sołeckiego

Lp.

Wykaz zadań realizowanych z funduszu mieszkańców
Miasta Strumień na rok 2019

197 785,10 zł

Koszt zadania

Wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie
1.

dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w

24 784,99

Strumieniu

RAZEM wydatki z Funduszu Mieszkańców

24 784,99 zł

4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Strumieniu
W 2019 roku odbyło się 13 sesji Rady Miejskiej w Strumieniu w tym: 11 sesji
zwykłych, 1 sesja nadzwyczajna i 1 sesja uroczysta z okazji Święta Niepodległości,
na których podjęto 109 uchwał.
Wykonanie większości uchwał powierzono Burmistrzowi Strumienia.
Z podjętych w 2019 roku 109 uchwał: 95 zostało zrealizowanych, 11 uchwał
jest w trakcie realizacji, 1 uchwała dotycząca zbycia nieruchomości została
zrealizowana w części (zbyto 2 z 4 działek), 1 została uchylona przez Radę Miejską,
a 1 została niezrealizowana, co przedstawiono w poniższej tabeli:
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Tabela nr 4. Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Strumieniu

Lp.
1.

Nr i data
uchwały
IV.26.2019
30.01.2019 r.

2.

IV.27.2019
30.01.2019 r.

3.

IV.28.2019
30.01.2019 r.

4.

IV.29.2019
30.01.2019 r.

5.

IV.30.2019
30.01.2019 r.

6.

IV.31.2019
30.01.2019 r.

7.

IV.32.2019
30.01.2019 r.

8.

IV.33.2019
30.01.2019 r.

W sprawie

Realizacja uchwały

ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała określa zasady odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chroniony. Aktualnie brak
jest osób korzystających ośrodków
wsparcia i z mieszkań chronionych.

ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę Strumień

Pomimo stwierdzenia nieważności części
zapisów uchwała określa sposób
sprawienia pogrzebu przez Gminę
Strumień.

przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie
Strumień na lata 2019-2026

Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Strumień na lata
2019-2026 jest stosowana.

udzielenia pomocy finansowej Miastu
Bielsko-Biała

Uchwała została zrealizowana. Została
podpisana umowa na zabezpieczenie
korzystania ze świadczeń Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowych w Bielsku-Białej przez
mieszkańców gminy Strumień.

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu

Uchwała została zrealizowana.
Podpisano umowę na zabezpieczenie
korzystania przez osoby dotknięte
przemocą w rodzinie z Ośrodka Wsparcia
w Cieszynie, współfinansowanego przez
Powiat i gminy Powiatu Cieszyńskiego.

zaciągnięcia długoterminowego
kredytu

Uchwała została zrealizowana. Umowa
kredytu została zawarta w dniu
13.11.2019 r. z Bankiem Spółdzielczym
w Jasienicy.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2019-2026

Uchwała została zrealizowana.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników.

zmiany budżetu Gminy Strumień na
2019 rok

Uchwała została zrealizowana
i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzono
aktualizację planów finansowych.

23

9.

IV.34.2019
30.01.2019 r.

10.

IV.35.2019
30.01.2019 r.

11.

V.36.2019
27.02.2019 r.

12.

V.37.2019
27.02.2019 r.

13.

V.38.2019
27.02.2019 r.

14.

V.39.2019
27.02.2019 r.

15.

V.40.2019
27.02.2019 r.

16.

V.41.2019
27.02.2019 r.

zmieniająca uchwałę
Nr XIV.139.2015 Rady Miejskiej
w Strumieniu z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie zasad
przyznawania diet radnym za udział
w posiedzeniach Rady Miejskiej,
komisji, a także zwrotu kosztów
podróży służbowych

Uchwała jest stosowana. W uchwale
ustalono, że termin i miejsce
wykonywania zadania oraz miejscowość
rozpoczęcia i zakończenia podróży
służbowej dla Przewodniczącego Rady
określa Wiceprzewodniczący Rady
S. Świtała, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady K. Jaworski.
Ustalono też, że radny przedkłada do
rozliczenia koszty delegacji w terminie do
14 dni od dnia zakończenia podróży
służbowej.

zatwierdzenia Planów Pracy Komisji
stałych i Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Strumieniu na 2019 rok

Plany Pracy Komisji stałych i Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strumieniu
zostały zrealizowane w ciągu 2019 roku.

określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania dla osób
objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała określająca zasady zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania dla
osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023 jest realizowana przez
MOPS.

określenia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Strumień w 2019 r.”

Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Strumień był stosowany w 2019 r.
Uchwała została zrealizowana.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2019-2026

Uchwała została zrealizowana.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników.

zmiany budżetu Gminy Strumień na
2019 rok

Uchwała została zrealizowana
i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzono
aktualizację planów finansowych.

zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na finansowanie inwestycji
objętych Programem Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy Strumień Etap II - rok 2019

Uchwała została zrealizowana. Umowa
pożyczki została zawarta w dniu
17.07.2019 r. z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia składu osobowego stałych
komisji Rady Miejskiej (dodanie
radnego Ireneusza Dudy do składów
Komisji)

Uchwała została zrealizowana. Radny
Ireneusz Duda jest członkiem Komisji
Budżetu, Komisji Rolnictwa i Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
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17.

VI.42.2019
27.03.2019 r.

18.

VI.43.2019
27.03.2019 r.

19.

VI.44.2019
27.03.2019 r.

20.

VI.45.2019
27.03.2019 r.

21.

VI.46.2019
27.03.2019 r.

22.

VI.47.2019
27.03.2019 r.

23.

VI.48.2019
27.03.2019 r.

24.

VI.49.2019
27.03.2019 r.

określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę
Strumień

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Ponadto uchwała została
przekazana do wiadomości i stosowania
szkołom oraz przedszkolom, dla których
organem prowadzącym jest Gmina
Strumień.

określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę
Strumień

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Ponadto uchwała została
przekazana do wiadomości i stosowania
przedszkolom, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Strumień.

planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok 2019

Uchwała została przekazana do
wiadomości i stosowania szkołom oraz
przedszkolom, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Strumień.

zmiany aktu założycielskiego
Zespołu Szkół w Drogomyślu
(zmiana nazwy na Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Drogomyślu)

Uchwała została przekazana do
wiadomości Śląskiego Kuratora Oświaty
w Katowicach oraz Dyrektora Zespołu
Szkół w Drogomyślu.

zmiany aktu założycielskiego
Zespołu Szkół w Pruchnej (zmiana
nazwy na Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Pruchnej)

Uchwała została przekazana do
wiadomości Śląskiego Kuratora Oświaty
w Katowicach oraz Dyrektora Zespołu
Szkół w Pruchnej.

zawarcia porozumienia dotyczącego
zasad finansowania opieki
zapewnianej w Żłobkach Miejskich
w Cieszynie

Uchwała została przekazana
Burmistrzowi Cieszyna pismem z dnia
15 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr III.18.2018
Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek dotacji
przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego na 2019 rok

Uchwała została zrealizowana. Stawki
dotacji obowiązywały w 2019 roku.

zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok
2019

Przyjęte zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zostały zrealizowane
w ciągu 2019 roku.

Na podstawie uchwały przygotowano
projekt porozumienia w sprawie zasad
finansowania opieki dzieciom z terenu
Gminy Strumień uczęszczającym
do Żłobków Miejskich w Cieszynie.
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25.

VI.50.2019
27.03.2019 r.

26.

VI.51.2019
27.03.2019 r.

27.

VI.52.2019
27.03.2019 r.

28.

VI.53.2019
27.03.2019 r.

29.

VII.54.2019
30.04.2019 r.

30.

VII.55.2019
30.04.2019 r.

zmiany Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2019

Przyjęte zmiany Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii zostały
zrealizowane w ciągu 2019 roku.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2019-2026

Uchwała została zrealizowana.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników.

zmiany budżetu Gminy Strumień na
2019 rok

Uchwała została zrealizowana
i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzono
aktualizację planów finansowych.

udzielenia pomocy finansowej
Państwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polskie Zarządowi
Zlewni w Katowicach w celu
wykonania prac utrzymaniowych na
cieku Hynek w 2019 roku

Uchwała została uchylona. Na sesji Rady
Miejskiej w Strumieniu w dniu
30.04.2019 r. podjęto w tej sprawie nową
uchwałę Nr VII.63.2019.

zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia dopłaty do taryfowej grupy
odbiorców usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała została zrealizowana. Uchwała
zmieniająca w zakresie dostosowania
terminów obowiązywania dopłaty,
przyjęta według wytycznych Regionalny
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, została przekazana w dniu
07.05.2019 r. do Wodociągów Ziemi
Cieszyńskiej w Ustroniu Sp. z o.o. celem
wprowadzenia w rozliczeniach
z odbiorcami usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków.

ustalenia dopłaty do taryfowej grupy
odbiorców usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała została zrealizowana. Uchwała
wprowadzająca dopłatę gminy
w wysokości 2,32 zł do stawki
ponoszonej przez odbiorców usług
w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków w okresie od 25.05.2019 r.
do 24.05.2020 r. przekazana została
w dniu 07.05.2019 r. do Wodociągów
Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu Sp. z o.o.
celem wprowadzenia w rozliczeniach
z odbiorcami usług. W ramach realizacji
uchwał ustalających dopłatę do ścieków
w 2019 r. przekazano łącznie
309 478,90 zł.
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31.

VII.56.2019
30.04.2019 r.

32.

VII.57.2019
30.04.2019 r.

33.

VII.58.2019
30.04.2019 r.

34.

VII.59.2019
30.04.2019 r.

35.

VII.60.2019
30.04.2019 r.

36.

VII.61.2019
30.04.2019 r.

37.

VII.62.2019
30.04.2019 r.

przyjęcia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Strumień Aktualizacja

Uchwała została zrealizowana. W ramach
realizacji uchwały w 2019 r. gmina
Strumień dofinansowała wymianę
18 kotłów na kwotę 107.908,80 zł
(pożyczka z WFOŚiGW). Spisane zostały
umowy z 22 mieszkańcami, z czego
18 osób otrzymało dofinansowanie,
2 osoby wycofały wniosek, a 2 nie
przystąpiły do rozliczenia. Zainstalowano
12 kotłów gazowych oraz 6 kotłów
z automatycznym dozowaniem paliwa,
w tym: 4 kotły opalane węglem
kamiennym i 2 kotły opalane biomasą.
Kwota dofinansowania wynosiła 80%
poniesionych kosztów, nie więcej niż
6 000,00 zł.

zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Strumień
w 2019 r.”

W ramach zmiany Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Strumień w 2019 r.
wprowadzono pilotażowo działania
fakultatywne, które umożliwiły
mieszkańcom gminy przekazanie psów
do wskazanych przez gminę lecznic
weterynaryjnych, w celu wykonania
bezpłatnych zabiegów sterylizacji
lub kastracji tych zwierząt. Zabiegi
wykonano u dwóch psów łączny koszt
wyniósł: 685,00 zł.

miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości Drogomyśl

Uchwała w trakcie realizacji. Trwają prace
koncepcyjne nad projektem planu.

wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej
w Strumieniu

Uchwała została zrealizowana. Spisano
Akt notarialny nr 1992/2019 z dnia
07.08.2019 r.

wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej
w Drogomyślu (przy ulicy Chabrów)

Uchwała częściowo zrealizowana.
Sprzedano 2 z 4 działek, spisano 2 akty
notarialne: nr 3467/2019 z dnia
27.11.2019 r. i nr 3458/2019 z dnia
27.11.2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2019-2026

Uchwała została zrealizowana.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników.

zmiany budżetu Gminy Strumień na
2019 rok

Uchwała została zrealizowana
i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzono
aktualizację planów finansowych.
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38.

VII.63.2019
30.04.2019 r.

39.

VII.64.2019
30.04.2019 r.

40.

VIII.65.2019
30.05.2019 r.

41.

VIII.66.2019
0.05.2019 r.

42.

VIII.67.2019
30.05.2019 r.

43.

VIII.68.2019
30.05.2019 r.

udzielenia dotacji Państwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody
Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach
w celu wykonania prac
utrzymaniowych na cieku Hynek
w 2019 roku

Na podstawie uchwały udzielono dotację
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu
Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Katowicach w celu wykonania prac
utrzymaniowych na cieku Hynek w 2019
roku. Prace zakończono w październiku
2019 r. Kwota udzielonej dotacji wyniosła
14 951,18 zł.

poprawy stanu połączeń kolejowych
na linii Czechowice-Dziedzice Zebrzydowice - Cieszyn

Uchwała została zrealizowana. Pismami
z dnia 06.05.2019 r. uchwała została
przekazana Marszałkowi Województwa
Śląskiego, Zarządowi Spółki „Koleje
Śląskie”, Staroście Cieszyńskiemu,
Staroście Bielskiemu, Radzie Gminy
Zebrzydowice, Radzie Gminy Chybie,
Radzie Miejskiej Cieszyna i Radzie
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

ustalenia sieci publicznych
przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Strumień

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Ponadto uchwała została
przekazana do wiadomości Śląskiego
Kuratora Oświaty w Katowicach oraz
przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Strumień.

ustalenia planu sieci, a także
określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Strumień

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Ponadto uchwała została
przekazana do wiadomości Śląskiego
Kuratora Oświaty w Katowicach oraz
szkół, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Strumień.

ustalenia Regulaminu pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Ponadto uchwała została
przekazana do wiadomości przedszkoli
oraz szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Strumień.
Na podstawie uchwały zostały w roku
2019 przyznane zasiłki pieniężne dla
nauczycieli przewlekle chorych.

przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży

Na podstawie uchwały został
przygotowany projekt uchwały w sprawie
określenia szczegółowych warunków,
form i trybu przyznawania stypendiów
w ramach Gminnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży.
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44.

VIII.69.2019
30.05.2019 r.

określenia szczegółowych
warunków, form i trybu przyznawania
stypendiów w ramach Gminnego
Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Ponadto uchwała została
przekazana do wiadomości szkół, dla
których organem prowadzącym jest
Gmina Strumień.
Na podstawie uchwały zostały w roku
2019 przyznane stypendia dla
uzdolnionych dzieci i młodzieży.

45.

VIII.70.2019
30.05.2019 r.

46.

VIII.71.2019
30.05.2019 r.

47.

VIII.72.2019
30.05.2019 r.

48.

VIII.73.2019
30.05.2019 r.

49.

VIII.74.2019
30.05.2019 r.

50.

IX.75.2019
27.06.2019 r.

51.

IX.76.2019
27.06.2019 r.

52.

IX.77.2019
27.06.2019 r.

wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gminnej położonej
w Strumieniu

Uchwała została zrealizowana. Spisano
Akt notarialny Nr 978/2020 z dnia
12.03.2020 r.

wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gminnej położonej
w Zbytkowie

Uchwała została zrealizowana. Spisano
Akt notarialny nr 339/2020 z dnia
06.02.2020 r.

zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok
2019

Przyjęte zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zostały zrealizowane
w ciągu 2018 roku.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2019-2026

Uchwała została zrealizowana.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników.

zmiany budżetu Gminy Strumień na
2019 rok

Uchwała została zrealizowana
i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzono
aktualizację planów finansowych.

zasięgnięcia informacji
o kandydatach na ławników

Uchwała została zrealizowana. Pismem
z dnia 05.07.2019 r. wystąpiono
do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach o przedstawienie opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników.
W dniu 22.07.2019 r. wpłynęły opinie
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach o zgłoszonych
kandydatach.

powołania Zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników

Uchwała została zrealizowana. Powołany
Zespół na posiedzeniu w dniu
11.09.2019 r. zaopiniował zgłoszonych
kandydatów na ławników.

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

Uchwała została zrealizowana. Powołano
doraźną Komisję, która wyłoniła
kandydatów do wyróżnień „Zasłużony dla
Gminy Strumień” oraz kandydata do
Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna
Cieszynianka”.
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53.

IX.78.2019
27.06.2019 r.

54.

IX.79.2019
27.06.2019 r.

55.

IX.80.2019
27.06.2019 r.

56.

IX.81.2019
27.06.2019 r.

57.

IX.82.2019
27.06.2019 r.

58.

X.83.2019
19.07.2019 r.

59.

X.84.2019
19.07.2019 r.

60.

X.85.2019
19.07.2019 r.

61.

XI.86.2019
26.09.2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2019-2026

Uchwała została zrealizowana.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników.

zmiany budżetu Gminy Strumień na
2019 rok

Uchwała została zrealizowana
i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzono
aktualizację planów finansowych.

wotum zaufania dla Burmistrza
Strumienia

Po rozpatrzeniu Raportu o stanie gminy
Strumień w 2018 r. i zakończeniu debaty
udzielono wotum zaufania Burmistrzowi
Strumienia.

zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2018 rok

Sprawozdanie za 2018 rok zostało
przyjęte i opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Strumienia z tytułu
wykonania budżetu Gminy
za 2018 rok

Udzielono absolutorium Burmistrzowi
Strumienia za rok 2018.

udzielenia pomocy finansowej
Międzygminnemu Związkowi
Komunikacyjnemu z siedzibą
w Jastrzębiu – Zdroju na realizację
zadań publicznych w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała została zrealizowana.
Podpisano aneks nr 1 do Porozumienia
Nr OB.7342.1.24.2018 z dnia 17 grudnia
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w kwocie 45 000,00 zł
Międzygminnemu Związkowi
Komunikacyjnemu z siedzibą
w Jastrzębiu – Zdroju na realizację zadań
publicznych w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego (linia
L5 do Pawłowic).

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2019-2026

Uchwała została zrealizowana.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników.

zmiany budżetu Gminy Strumień na
2019 rok

Uchwała została zrealizowana
i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzono
aktualizację planów finansowych.

przyjęcia regulaminu korzystania
z boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Pruchnej

Przyjęty regulamin korzystania z boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Pruchnej jest
stosowany. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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62.

XI.87.2019
26.09.2019 r.

63.

XI.88.2019
26.09.2019 r.

64.

XI.89.2019
26.09.2019 r.

65.

XI.90.2019
26.09.2019 r.

66.

XI.91.2019
26.09.2019 r.

stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego
Gimnazjum im. Powstańców
Śląskich w Strumieniu

Uchwała została przekazana do
wiadomości Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Śląskich
w Strumieniu.

stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego
Gimnazjum w Drogomyślu

Uchwała została przekazana do
wiadomości Dyrektorowi Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu.

stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego
Gimnazjum w Pruchnej

Uchwała została przekazana do
wiadomości Dyrektorowi Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej.

powierzenia Beskidzkiemu
Związkowi Powiatowo-Gminnemu
z siedzibą w Bielsku-Białej
prowadzenia zadania publicznego
w zakresie publicznego transportu
zbiorowego

Uchwała nie została zrealizowana.
Nie podpisano porozumienia
z Beskidzkim Związkiem Powiatowo
Gminnym w Bielsku-Białej.

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu na
realizację zadań na drogach
powiatowych (rozbudowa drogi
powiatowej 2627S – ul. Główna
w Pruchnej – Etap I)

Uchwała została zrealizowana. Gmina
Strumień udzieliła pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu w kwocie
213 492,00 zł na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej 2627S – ul. Główna
w Pruchnej – Etap I”.
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XI.92.2019
67.

26.09.2019 r.

68.

XI.93.2019
26.09.2019 r.

powołania i przystąpienia do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego
AGLOMERACJA BESKIDZKA
z siedzibą w Bielsku-Białej,
zrzeszającego jednostki samorządu
terytorialnego z całego subregionu
w celu wspólnej realizacji zadań
inwestycyjnych, w tym w ramach
Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych w latach 2021-2027

Uchwała została zrealizowana. Gmina
Strumień przystąpiła do Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Subregionu
Południowego Województwa Śląskiego
AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą
w Bielsku- Białej na podstawie Uchwał
Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Subregionu
Południowego Województwa Śląskiego
AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą
w Bielsku- Białej:
1. Uchwała nr 1/X/2019 z dnia
28.10.2019 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu głosowania oraz prac
Komisji Mandatowo- Wyborczej
założycielskiego posiedzenia
Zgromadzenia Ogólnego
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego
AGLOMERACJA BESKIDZKA
z siedzibą w Bielsku- Białej;
2. Uchwała nr 2/X/2019 z dnia
28.10.2019 r. w sprawie powołania
oraz przyjęcia Statutu Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Subregionu
Południowego Województwa
Śląskiego AGLOMERACJA
BESKIDZKA z siedzibą w BielskuBiałej;
3. Uchwała nr 3/X/2019 z dnia
28.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
składu Zarządu Stowarzyszenia;
4. Uchwała nr 4/X/2019 z dnia
28.10.2019 r. w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Zarządu
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego
AGLOMERACJA BESKIDZKA z
siedzibą w Bielsku- Białej;
5. Uchwała nr 5/X/2019 z dnia
28.10.2019 r. w sprawie wyboru
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Subregionu
Południowego Województwa
Śląskiego AGLOMERACJA
BESKIDZKA z siedzibą w BielskuBiałej.

przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru miejscowości
Zabłocie zlokalizowanego w rejonie
ulic: Poranna oraz Pasieczna

Uchwała w trakcie realizacji. Trwają prace
koncepcyjne nad projektem planu.
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zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2019-2026

Uchwała została zrealizowana.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników.

26.09.2019 r.

zmiany budżetu Gminy Strumień na
2019 rok

Uchwała została zrealizowana
i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzono
aktualizację planów finansowych.

XI.96.2019

zmiany Statutu Gminy Strumień

Uchwalone zmiany Statutu Gminy
Strumień zostały opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

pozostawienia zgłoszenia kandydata
na ławnika bez dalszego biegu

Uchwała została zrealizowana. Jedną
z kandydatur na ławnika pozostawiono
bez biegu. Kandydat na ławnika został
o tym poinformowany pismem z dnia
02.10.2019 r.

przyznania w 2019 roku wyróżnień Zasłużony dla Bąkowa, Zasłużony
dla Drogomyśla, Zasłużony dla
Pruchnej, Zasłużony dla Strumienia,
Zasłużony dla Zabłocia, Zasłużony
dla Zabłocia Solanki, 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
11.11.2019 r. w Strumieniu

przyznania w 2019 roku 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 11.11.2019
r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza
w Cieszynie

skargi dotyczącej działalności
Burmistrza Strumienia

Uchwała została zrealizowana. Rada
Miejska stwierdziła, że jest organem
właściwym do rozpatrzenia skargi.
Do zbadania zasadności zarzutów
przedstawionych w skardze oraz
przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego i przedłożenia projektu
uchwały w tej sprawie – zobowiązano
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji –
w terminie do dnia 21 października
2019 rok. Komisja Skarg Wniosków
i Petycji na posiedzeniu w dniu
09.10.2019 r. przygotowała projekt
uchwały, który został uchwalony
na XII sesji Rady Miejskiej w dniu
30.10.2019 r.

XI.94.2019
69.

26.09.2019 r.

70.

XI.95.2019

71.

26.09.2019 r.

72.

XI.97.2019
26.09.2019 r.

73.

XI.98.2019
26.09.2019 r.

74.

XI.99.2019
26.09.2019 r.

75.

XI.100.2019
26.09.2019 r.

33

76.

XI.101.2019
26.09.2019 r.

77.

XI.102.2019
26.09.2019 r.

78.

XII.103.2019
30.10.2019 r.

79.

XII.104.2019
30.10.2019 r.

80.

XII.105.2019
30.10.2019 r.

wniosku dotyczącego działalności
Burmistrza Strumienia

Uchwała została zrealizowana. Wniosek
ze względu na brak imienia i nazwiska
oraz adresu wnioskodawcy pozostawiono
bez rozpoznania stosownie do
§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r.
Nr 5 poz. 46).

zlecenia kontroli działalności
Burmistrza Strumienia

Uchwała została zrealizowana. Komisja
Rewizyjna przeprowadziła czynności
sprawdzające i wyjaśniające na dwóch
posiedzeniach w dniach 14.10.
i 08.11.2019 r. dotyczące działań
Burmistrza Strumienia w związku
z przeprowadzonym remontem Sali
posiedzeń w Urzędzie Miejskim
w Strumieniu, wymianą centralnego
ogrzewania w Szkole Podstawowej
w Bąkowie, korzystaniem z samochodu
służbowego i garażu, fotograficznym
dokumentowaniem imprez gminnych,
udostępnianiem boiska za Szkołą
Podstawową w Strumieniu przy
ul. 1 Maja. Komisja Rewizyjna
nie dopatrzyła się uchybień.

przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 20202022

Gminny Program Wspierania Rodziny na
lata 2020 – 2023 jest realizowany
zgodnie z zawartymi w nim założeniami.

zmieniająca uchwałę w sprawie
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.

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 2020

Uchwała została zrealizowana.
Podpisano umowy na realizację zadań
publicznych z organizacjami
pozarządowymi w oparciu, o które
dotacje zostały przekazane. Współpraca
niefinansowa jest realizowana zgodnie
z założeniami Programu.

Uchwała została przekazana do
wiadomości organowi prowadzącemu
żłobek niepubliczny, działający na terenie
Strumienia, dla którego stanowi podstawę
udzielenia, rozliczania i kontroli dotacji.
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81.

XII.106.2019
30.10.2019 r.

82.

XII.107.2019
30.10.2019 r.

83.

XII.108.2019
30.10.2019 r.

84.

XII.109.2019
30.10.2019 r.

85.

XII.110.2019
30.10.2019 r.

86.

XII.111.2019
30.10.2019 r.

87.

XII.112.2019
30.10.2019 r.

88.

XII.113.2019
30.10.2019 r.

89.

XIV.114.2019
13.11.2019 r.

miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru miasta Strumień
zlokalizowanego w rejonie ulicy
Czarnoty

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Uchwalony plan
zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru miasta Strumień
zlokalizowanego w rejonie ulicy Czarnoty
obowiązuje.

określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na
2020 rok

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Stawki podatku
od nieruchomości obowiązują
od 01.01.2020 r.

ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązują od 01.01.2020 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2019-2026

Uchwała została zrealizowana.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników.

zmiany budżetu Gminy Strumień na
2019 rok

Uchwała została zrealizowana
i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzono
aktualizację planów finansowych.

ustalenia regulaminu głosowania
w wyborach ławnika do Sądu
Rejonowego w Cieszynie na
kadencję 2020 – 2023

Uchwała jest zrealizowana. Regulamin
był stosowany przy wyborach ławnika do
Sądu Rejonowego w Cieszynie na
kadencję 2020 – 2023.

stwierdzenia wyboru ławnika do
Sądu Rejonowego w Cieszynie na
kadencję 2020-2023

Uchwała jest zrealizowana. Wybrano
jednego ławnika do Sądu Rejonowego
w Cieszynie na kadencję 2020-2023.
Pismem z dnia 31.10.2020 r.
poinformowano Prezesa Sądu
Rejonowego w Cieszynie o wyborze
ławnika.

rozpatrzenia skargi dotyczącej
działalności Burmistrza Strumienia

Uchwała została zrealizowana. Skargę na
działalność Burmistrza Strumienia została
uznana za bezzasadną. Pismem z dnia
04.11.2019 r. powiadomiono o tym
skarżącą.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2019-2026

Uchwała została zrealizowana.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników.
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90.

XIV.115.2019
13.11.2019 r.

91.

XV.116.2019
29.11.2019 r.

92.

XV.117.2019
29.11.2019 r.

93.

XV.118.2019
29.11.2019 r.

94.

XV.119.2019
29.11.2019 r.

95.

XV.120.2019
29.11.2019 r.

96.

XV.121.2019
29.11.2019 r.

97.

XVI.122.2019
19.12.2019 r.

98.

XVI.123.2019
19.12.2019 r.

99.

XVI.124.2019
19.12.2019 r.

100.

XVI.125.2019
19.12.2019 r.

zmiany budżetu Gminy Strumień na
2019 rok

Uchwała została zrealizowana
i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzono
aktualizację planów finansowych.

przyjęcia planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami

Uchwała została przekazana do
wiadomości organowi prowadzącemu
żłobek niepubliczny, działający na terenie
Strumienia.

zawarcia porozumienia dotyczącego
zasad finansowania opieki
zapewnianej w żłobkach i klubach
dziecięcych, działających na terenie
Gminy Strumień

Uchwała została przekazana Wójtowi

wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości położonej
w Zabłociu

Uchwała w trakcie realizacji. Złożony
wniosek do KOWR o przekazanie działki
na rzecz Gminy Strumień.

zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej służebnością przesyłu

Uchwała w trakcie realizacji. Trwa
opracowywanie projektu rokowań.

zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej służebnością przesyłu

Uchwała w trakcie realizacji. Trwa
opracowywanie projektu rokowań.

zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Strumień dla
części obszaru miejscowości
Drogomyśl

Uchwała w trakcie realizacji. Trwają prace
koncepcyjne nad projektem studium.

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu na
realizację zadania z zakresu
publicznego transportu zbiorowego

Podpisano Umowę Nr PF02/12/2019
z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w kwocie
20 000,00 zł Powiatowi Cieszyńskiemu
na realizację zadania z zakresu
publicznego transportu zbiorowego.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2019-2026

Uchwała została zrealizowana.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników.

zmiany budżetu Gminy Strumień na
rok 2019

Uchwała została zrealizowana
i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzono
aktualizację planów finansowych.

Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020

Uchwała w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020 weszła w życie
z dniem 01.01.2020 r. i jest w trakcie
realizacji.

Gminy Chybie.
Na podstawie uchwały przygotowano
projekt porozumienia w sprawie zasad
finansowania opieki dzieciom z terenu
Gminy Chybie uczęszczającym do Żłobka
„Cogito” w Strumieniu.
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101.

XVI.126.2019
19.12.2019 r.

Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2020

Uchwała w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020 weszła w życie
z dniem 01.01.2020 r. i jest w trakcie
realizacji.

102.

XVI.127.209

ustalenia wysokości stawek dotacji
przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego na 2020 rok

Uchwalone stawki dotacji
przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Strumieniu obowiązują w 2020 roku.

ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku
budżetowego 2019

Uchwała obowiązuje od 01.01.2020 r. jest
w trakcie realizacji z terminem
zakończenia do 30.06.2020 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2020-2030

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strumień na lata
2020-2030 weszła w życie z dniem
01.01.2020 r. i jest w trakcie realizacji.

uchwały budżetowej Gminy Strumień
na rok 2020

Uchwała w sprawie budżetu gminy
Strumień weszła w życie z dniem
01.01.2020 r. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego i jest w trakcie
realizacji.

udzielenia pomocy finansowej
Międzygminnemu Związkowi
Komunikacyjnemu z siedzibą
w Jastrzębiu – Zdroju na realizację
zadań publicznych w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego
(linia L5 do Pawłowic)

Uchwała została zrealizowana.
Podpisano Porozumienie
Nr OB.7342.1.3.2020 z dnia 27 stycznia
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w kwocie 85 000,00 zł
Międzygminnemu Związkowi
Komunikacyjnemu z siedzibą
w Jastrzębiu – Zdroju na realizację zadań
publicznych w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego (linia
L5 do Pawłowic).

ustalenia wysokości stawek opłaty
za zajęcie pasa drogowego

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Stawki opłaty za zajęcie pasa
drogowego są stosowane.

zgody na udzielenie bonifikaty od
opłaty rocznej z tytułu oddania
nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała została zrealizowana. Wydano
decyzję nr GNP.6844.3.2019.RL z dnia
27.12.2019 r.

19.12.2019 r.

103.

XVI.128.2019
19.12.2019 r.

104.

XVI.129.2019
19.12.2019 r.

105.

XVI.130.2019
19.12.2019 r.

106.

XVI.131.2019
19.12.2019 r.

178.

XVI.132.2019
19.12.2019 r.

108.

XVI.133.2019
19.12.2019 r.

37

109.

XVI.134.2019

przekazania petycji zgodnie
z właściwością

19.12.2019 r.

Uchwałą została zrealizowana. Zgodnie
ze stwierdzeniem, że Rada Miejska nie
jest organem właściwym do rozpatrzenia
petycji dotyczącej zmiany przepisów
prawa cywilnego, rodzinnego,
postępowania cywilnego, postępowania
egzekucyjnego, postępowania
administracyjnego, postępowania
karnego oraz prawa bankowego
przekazano ją pismem z dnia 20.12.2019
r. do Sejmu RP, jako organu właściwego
do jej rozpatrzenia. Pismem z dnia
20.12.2019 r. powiadomiono o tym osobę
wnoszącą petycję.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego
Gmina Strumień jest w posiadaniu nieruchomości gruntowych o łącznej
powierzchni 210,584 ha, w tym:
- gruntów,

których

ewidencja

prowadzona

jest

w Urzędzie

Miejskim

w Strumieniu o wartości księgowej 7 535 414,09 zł o powierzchni 195,8778 ha
(grunty zabudowane 7,0387 ha). Grunty te zlokalizowane są na terenie:


Miasta Strumień: 53,3076 ha o wartości 1 871 955,17 zł,

a także wszystkich pozostałych obrębów:


Bąków:

19,7750 ha, o wartości



Drogomyśl:

46,1843 ha, o wartości 1 659 682,31 zł,



Pruchna:

36,4005 ha, o wartości 1 365 251,94 zł,



Zabłocie:

30,0195 ha, o wartości 1 269 646,42 zł,



Zbytków:

10,1909 ha, o wartości

849 253,93 zł,

519 624,32 zł.
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Wykres nr 1. Powierzchnia Gminy w ha

POWIERZCHNIA GRUNTÓW W HA
Zbytków; 10,1909

Miasta Strumień;
53,3076

Zabłocie; 30,0195

Pruchna; 36,4005
Bąków; 19,775

Drogomyśl;
46,1843



grunty przekazane w trwały zarząd o pow. 14,7063 ha (grunty
zabudowane: 11,9826 ha).

W ramach posiadanego zasobu w 2019 roku Gmina Strumień oddała w dzierżawę
grunty o powierzchni 38,8594 ha, najem - 0,1259 ha.
Charakterystyka zmian stanu gruntów Gminy Strumień, jakie nastąpiły w okresie
od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku:
Zwiększenie stanu gruntów Gminy Strumień w drodze nabycia na podstawie decyzji
administracyjnych oraz zakupów aktami notarialnymi łącznie wyniosło 1,4635 ha,
w tym:


decyzje Wojewody Śląskiego na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 17 a ust. 3
ustawy z dnia 10 maja1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:
 0,0253 ha (obręb Miasto Strumień),
 0,2443 ha (obręb Drogomyśl),



decyzje Wojewody Śląskiego na podstawie art. 13 ust. 2, 3, 4 ustawy
z dnia 19 października1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa:
 0,5913 ha (obręb Miasto Strumień),



nabycie (zakup) w formie aktu notarialnego:
 0,0086 ha z przeznaczeniem na cele publiczne (obręb Zbytków),
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nabycie (zamiana) w formie aktu notarialnego:
 0,0239 ha z przeznaczeniem na cele publiczne (obręb Zbytków).



nabycie na podstawie postanowienia Sądu:
 0,5701 ha (obręb Zabłocie).

Zmniejszenie stanu gruntów Gminy Strumień wyniosło łącznie 3,2715 ha, w tym:


sprzedaż gruntu:
 0,0496 ha (obręb Miasto Strumień),
 0,0358 ha (obręb Zabłocie),
 0,2186 ha (obręb Drogomyśl),



zbycie (zamiana):
 0,0301 ha (obręb Zbytków),



zbycie na podstawie postanowienia Sądu:
 0,0075 ha (obręb Miasto Strumień),



zbycie własności nieruchomości aktem notarialnym:
 0,2215 ha (obręb Pruchna),
 0,0700 ha (obręb Zabłocie),

przekształcenie

praw

użytkowania

wieczystego

w

prawa

własności

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów ogółem: – 2,6384 ha (obręb Miasto Strumień).

6. 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
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zasobem Gminy Strumień na lata 2016-2020,” stanowiący wytyczne kierunkowe
do gospodarowania tym zasobem Gminy.
1. Podstawowe dane o zasobie mieszkaniowym Gminy za rok 2019:
Tabela nr 5. Zasób mieszkaniowy gminny

Ilość

Typ lokali

Powierzchnia użytkowa w m2

Budynki mieszkalne

32

7778,50

Lokale mieszkalne

169

7778,50

Lokale socjalne

16

602,56

W 2019 roku Gmina Strumień nie zbyła żadnego mieszkania, ani budynku
z gminnego zasobu mieszkaniowego.
W roku 2019, tak jak w roku 2018 obowiązywały następujące stawki czynszu
najmu lokali mieszkalnych:
 bazowa stawka - 2,80 zł/m2
 najwyższa stawka - 6,16 zł/m2
 najniższa stawka - socjalna - 1,24 zł/m2
2. Najem lokali mieszkalnych, zamiany mieszkań oraz eksmisje:
 Wnioski wpływające o najem lokalu mieszkalnego:
W 2019 roku zostało złożonych 6 wniosków o najem lokalu mieszkalnego,
z których pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek
 Wnioski o zamianę mieszkania:
O zmianę mieszkania w roku 2019 roku wnioskowało 5 najemców,
nie rozpatrzono pozytywnie żadnego wniosku.
 Eksmisje z gminnego zasobu mieszkaniowego:
W 2019 r nie miała miejsca żadna eksmisja z mieszkaniowego zasobu Gminy.
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3. 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 budżetu gminy.
 Dochody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem w 2019 roku:
 przychody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne: 670 658,24 zł,
 dotacja inwestycyjna 100 000,00 zł.
 Wydatki związane z mieszkaniowym zasobem w 2019 roku:
 koszty bieżącej eksploatacji: 446 863,57 zł,
 koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków: 130 707,40 zł,
 wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem zasobu: 100 000,00 zł.
 Wartość zadłużenia:
Wartość zadłużenia z tytułu nie zapłaconego czynszu w 2019 roku wynosiła
216 664,51 zł, natomiast w roku 2018 – 190 584,08 zł.
 Porozumienia spłaty zadłużenia:
W 2019 roku zawarto 5 porozumień spłaty zadłużenia na łączną kwotę
8 711,30 zł, w 2018 roku spłata zadłużeń z porozumień wynosiła 18 272,24 zł.
 Umowy o odpracowanie zadłużenia:
W 2019 roku zadłużenie odpracowało 3 najemców na łączną kwotę 9 711,00 zł.
W 2018 roku odpracowanie długu podjęło się 5 najemców za łączną kwotę
8 350,57 zł.
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7. Strategia Rozwoju Gminy Strumień
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strumień na lata 2014-2022 jest to dokument
o charakterze lokalnym, który tworzy podstawy dla formułowania innych opracowań
o charakterze strategicznym lub programowym, a także kluczowych projektów
rozwoju. Treść strategii opiera się na szeregu analiz, które obejmują różne aspekty
rozwoju lokalnego
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strumień została wypracowana w toku prac,
w których wzięły udział różne środowiska lokalne. Głównym założeniem prac nad
było

Strategią

wypracowanie

rozwiązań

łączących

mieszkańców

oraz

zaproponowanie działań, w które może się zaangażować szeroka grupa podmiotów.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strumień wyznacza 3 cele szczegółowe, takie jak:
 Miasto i Gmina Strumień – piękne i przyjazne miejsce zapewniające
mieszkańcom wysoką jakość życia i możliwość rozwoju,
 Miasto i Gmina Strumień – atrakcyjne miejsce dla biznesu i karier
zawodowych,
 Nowoczesne zarządzanie rozwojem Miasta i Gminy Strumień.

Na

wspólnym

posiedzeniu

Komisji

Budżetu,

Rozwoju

Gospodarczego

i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony
Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 28 stycznia
2020 r., które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Strumieniu przedstawiono założenia,
proces wdrażania i monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Strumień na lata
2014-2022.
Generalne wnioski z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Strumień
z 2019 r.:
1. Pozytywne powszechne chociaż zróżnicowane zmiany w kluczowych sferach
rozwoju:
 Znacząca poprawa sytuacji w zakresie społecznym, rynku pracy, rozwoju
przedsiębiorczości,
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 Część wskaźników stabilnych,
 Dalsze

wzmacnianie

przedsiębiorczości

społecznej,

atrakcyjności

inwestycyjnej i turystycznej gminy.
2. Oddziaływanie otoczenia na realizację celów:
 Silne

powiązania

i gospodarczej,

sytuacji

tempa

gminy

realizacji

ze

zmian

programów

w

obrębie

polityki

operacyjnych,

polityką

konkurencyjności i atrakcyjności innych ośrodków.
3. Otwarcie na nowy horyzont realizacji:
 Znaczna część projektów zrealizowanych,
 Duża część projektów w trakcie realizacji lub w fazie inicjowania
(przygotowanie dokumentacji).

8. Planowanie przestrzenne
8. 1 Studium uwarunkowań i kierunków 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.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 listopada 2019 r.
w

sprawie

zmiany

przestrzennego

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

(suikzp) Gminy Strumień dla części obszaru miejscowości

Drogomyśl, przystąpiono do prac związanych z planowaną zmianą suikzp dla części
miejscowości Drogomyśl obejmującej obszar o powierzchni 0,42 h zlokalizowany
w sąsiedztwie ulicy Krętej. Obszar ten aktualnie użytkowany jest rolniczo. Głównym
celem przedmiotowej zmiany ma być zagwarantowanie możliwości realizacji w tym
obszarze przedsięwzięcia polegającego na realizacji w granicach działki oznaczonej
ewidencyjnie nr 1946 działalności produkcyjno-usługowej i magazynowej oraz
górnictwa otworowego w zakresie wydobywania wody leczniczej.
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W

2019

roku

realizowano

również

prace

projektowe

związane

ze sporządzeniem dokumentacji planistycznych dla postepowania wszczętego w roku
2018, 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,
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. Aktualnie zmiana
ta podlega procesowi udawadniania i opiniowania przez jednostki i organy
zewnętrzne.

8.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Gmina

Strumień

zagospodarowania

posiada

przestrzennego

aktualnie
(mpzp),

które

27

miejscowych

obejmują

niemalże

planów
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 21 odrębnych planów obejmujących niewielkie
fragmenty terenów Gminy, których łączna powierzchnia wynosi 59,1 ha.
W 2019 roku na podstawie uchwały Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej
w Strumieniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. przyjęto miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

dla

części

miejscowości

Drogomyśl,

obejmujący

obszar

o powierzchni 5,11 h zlokalizowany w sąsiedztwie ulic: Wiślańska oraz Główna.
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Głównym założeniem tego planu jest wprowadzenie terenu produkcyjno-usługowego
na potrzeby planowanej przez właściciela tego terenu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.
W 2019 roku na podstawie uchwały Nr XII.106.2019 Rady Miejskiej
w

Strumieniu

z

zagospodarowania

dnia

30

października

przestrzennego

dla

2019
części

r.

przyjęto

obszaru

miejscowy
miasta

plan

Strumień

zlokalizowanego w rejonie ulicy Czarnoty, obejmujący obszar o powierzchni 0,28 h
zlokalizowany w sąsiedztwie ulic: Czarnoty oraz Kościelnej będący własnością
Gminy Strumień. Głównym założeniem tego planu jest wprowadzenie terenu usług
publicznych.
W

2019

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 obszaru
sołectwa Bąków - uchwała Nr XXXV.301.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia
29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Bąków. W 2019
roku podlegał on ocenie w zakresie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych klasy III na cle nierolnicze realizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Decyzją z dnia 5 września 2019 r Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wyraził zgodę jedynie na zmianę 0,08 h z pośród wnioskowanych 0,9479 ha.
W związku z brakiem stosownej zgody w czwartym kwartale 2019 roku
sporządzono całkiem nową koncepcję projektu planu, która zakłada znaczne
zmniejszenie ilości gruntów klasy III (0,0294 ha) wskazanych do zmiany
przeznaczenia.
2) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
miasta Strumień obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ulic: Zielonej,
Towarowej oraz Osiedlowej - uchwała 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 2019
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roku w zakresie prac dla ww. opracowania zrealizowano prace projektowe
obejmujące między innymi: opracowanie kilku wariantów koncepcji planu oraz
sporządzono wizualizację zagospodarowania terenu wraz z rozplanowaniem
podziałów nieruchomości.
W roku 2019 w związku z realizacją ww. prac projektowych Gmina Strumień
wydatkowała środki w wysokości: 22939,5 zł.

8.3 Statystyka
Burmistrz Strumienia realizując zadania związane z polityką przestrzenną
Gminy Strumień udzielał informacji o przeznaczeniu terenów w planach
miejscowych miedzy innymi poprzez wydawanie wypisów i wyrysów z mpzp.
W roku 2019 r. zostało łącznie wydanych 403 wypisów i wyrysów z mpzp:
(w tym: Bąków - 31, Drogomyśl – 73, Pruchna - 71, Strumień- 103, Zabłocie - 71,
Zbytków -54).
W roku 2019 w wpłynęły łącznie 23 wnioski o zmianę przeznaczenia
gruntów

w

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego,

dla nieruchomości zlokalizowanych w Bąkowie (1 wniosek), Drogomyślu (4
wnioski), Strumieniu (1 wniosek), Zabłociu (10 wniosków), Zbytkowie (7
wniosków).
Lokalizacja przestrzenna terenów wskazywanych w ww. wnioskach
charakteryzuje się dużym rozproszeniem i niejednokrotnie znacznym oddaleniem
od centrów miejscowości.
W 2019 r. Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie wydał dla
terenu Gminy Strumień 48 pozwolenia na budowę i rozbudowę budynków, w tym
38 pozwoleń dotyczyło budowy i rozbudowy budynków mieszkalnych.
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9. Ochrona Środowiska
9.1 Program ochrony środowiska
W 2019 r., zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, ze zm.) został opracowany oraz
przedłożony Radzie Miejskiej w Strumieniu raport z realizacji w latach 2017-2018
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strumień na lata 2016-2020”.
W ramach realizacji w/w dokumentu w Gminie Strumień podejmowane były
w 2019 roku następujące działania:

1. W zakresie ochrony powietrza:
– przeprowadzono modernizację 18 kotłowni w budynkach mieszkalnych,
w ramach tych działań dofinansowano wymianę kotłów na wysokosprawne źródła
ciepła,
- prowadzono kontrole palenisk domowych w ramach obowiązków nałożonych
w Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, upoważnieni
pracownicy Urzędu Miejskiego w Strumieniu przeprowadzili 62 kontrole
zainstalowanych w budynkach urządzeń grzewczych oraz stosowanego opału
w zakresie zgodności z zapisami uchwały antysmogowej, przekazywano również
materiały ekologiczne dot. jakości powietrza i wpływu smogu na zdrowie.
2. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej: prowadzono kontrolę sposobu
pozbywania się nieczystości ciekłych na 120 posesjach:
 w Drogomyślu przy ul. Krętej,
 w Pruchnej przy ul. Głównej,
 w Zbytkowie przy ul. Starowiejskiej i ul. Wyzwolenia,
 w Zabłociu przy ul. Gościnnej,
 w Bąkowie przy ul. Jasnej.
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3. W zakresie ochrony gleb:
a) podjęto działania w celu likwidacji dzikich wysypisk – na gruntach niebędących
własnością

Gminy

Strumień

występowano

do

właścicieli

lub

zarządców

nieruchomości z wnioskiem o usunięcie odpadów w ramach obowiązków
wynikających z ustawy o odpadach, w następujących lokalizacjach:
- przy DK81 w Drogomyślu (wystąpiono do GDDKiA),
- przy ul. Wiejskiej i ul. Głównej w Drogomyślu (wystąpiono do PZDP
w Cieszynie),
- przy ul. Wierzbina w Drogomyślu (wystąpiono do Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie),
- przy ul. Kolejowej i ul. Brodeckiego w Strumieniu (wystąpiono do PKP PLK
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu),
- przy ul. Kolejowej w Drogomyślu (wystąpiono do PKP PLK Zakład Linii
Kolejowych w Sosnowcu),
- przy ul. Pszczyńskiej w Strumieniu (wystąpiono do Gminy GoczałkowiceZdrój).
b) podjęto

działania

w

celu

usunięcia

odpadów

z

terenu

nieruchomości

stanowiących własność Gminy Strumień tj.:
 działki nr 1940/4 przy ul. Wierzbina w Drogomyślu,
 działki nr 1934/5 przy ul. Poddane w Zabłociu,
 działki nr 3422 przy ul. Kościelnej w Strumieniu,
 działki nr 248/5 przy ul. Szkolnej w Pruchnej,
 działki nr 1971/1 przy ul. Rolnej w Zabłociu,
 działki nr 119/2 przy ul. Leśnej w Strumieniu,
 działki nr 1971/1 przy ul. Rolnej w Zabłociu.
Odpady te zostały uprzątnięte przez ZGKiM w Strumieniu, w ramach działalności
statutowej - utrzymywania czystości ulic, chodników i ciągów pieszych oraz placów
przy drogach własności Gminy w mieście Strumień i sołectwach oraz na podstawie
odrębnych zleceń w przypadku pozostałych gruntów.
c) przeprowadzono również zbieranie odpadów w ramach obchodów Światowego
Dnia Ziemi oraz akcji Sprzątanie Świata, w której uczestniczyły dzieci i młodzież
z placówek oświatowych z terenu Gminy Strumień. Koszty worków, rękawiczek oraz
wywozu odpadów pokryła Gmina Strumień.
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4. W zakresie gospodarowania odpadami - doskonalono system gospodarki
odpadami poprzez:
a) prowadzenie działań edukacyjnych, m.in. rozdysponowania wśród wszystkich
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Informatora, w którym przedstawiono
zasady segregacji odpadów,
b) reagowanie we współpracy z firmą odbierającą odpady komunalne na przypadki
niewłaściwego pozbywania się odpadów oraz edukowania mieszkańców co do
sposobu prawidłowej segregacji i możliwości oddawania problemowych odpadów
do PSZOK,
c) usuwania wyrobów zawierających azbest - z dofinansowania ze środków budżetu
Gminy Strumień skorzystało 6 właścicieli nieruchomości. Kwota dofinansowania
wyniosła 15.727,66 zł,
d) przeprowadzenie w listopadzie wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne
ankietyzację w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w celu złożenia do NFOŚiGW
wniosku o dofinansowanie usunięcia tych odpadów. Ze względu na znikome
zainteresowanie odstąpiono od złożenia wniosku.

5. W zakresie ochrony przyrody
Wykonano pielęgnację:
 Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew z gatunku lipa (12 szt.)
na Rynku w Strumieniu,
 Przeprowadzono pielęgnację zieleni na działce gminnej nr 3148
w Strumieniu (olsza, lipa, krzewy),
 Przeprowadzono pielęgnację dębu przy ul. Solnej w Zabłociu.
Wykonano nasadzenia:
 Wykonano nasadzenia drzew z gatunku: brzoza brodawkowata, robinia
akacjowa, jarząb pospolity, klon zwyczajny, na działkach gminnych na terenie
miasta Strumień i sołectw:
Pruchna, Zbytków, Drogomyśl, Zabłocie w ilości 51 sztuk.
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Usuwanie barszczu Sosnowskiego:
 Na terenie Gminy Strumień corocznie zlecana jest utylizacja barszczu
Sosnowskiego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców Gminy.
Utylizacja

przeprowadzana

jest

dwukrotnie

w

ciągu

roku

przez

wyspecjalizowaną firmę. W 2019 r. koszt dwukrotnej utylizacji barszczu
Sosnowskiego wyniósł 2 100,00 zł. Niebezpieczna roślina jest usuwana
z poboczy dróg gminnych oraz działek gminnych. Ponadto Burmistrz Strumienia
podejmuje działania, w celu usuwania barszczu Sosnowskiego na posesjach
prywatnych-

corocznie

wysyłając

do

właścicieli

posesji,

na

których

zlokalizowana jest roślina - nakazów usunięcia rośliny.

6. W zakresie edukacji ekologicznej

W 2019 r. przyznano dla szkół dofinansowanie do edukacji ekologicznej. Środki
w wysokości 2 349,30 zł zostały przeznaczone na zakup nagród dla uczniów
w ramach akcji i konkursów ekologicznych o tematyce związanej z ochroną
powietrza, racjonalną gospodarką odpadami oraz efektywnością energetyczną.
Dodatkowo dla dzieci przedszkolnych zakupione zostały kolorowanki oraz gadżety
o tematyce ekologicznej dot. segregacji odpadów oraz ochrony przyrody, za łączna
kwotę 1 987,50 zł. Ponadto w czerwcu, przy współpracy z Miejsko – Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Strumieniu, za kwotę 5 000,00 zł zorganizowano dla dzieci
wydarzenie o charakterze edukacyjno – ekologicznym pn.: Ekologiczny Teatr
Plenerowy, w ramach którego poprzez zabawę propagowano działania na rzecz
ochrony oraz poprawy jakości powietrza. Ponadto, w ramach prowadzonych kontroli
wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego
przekazywano mieszkańcom materiały ekologiczne dot. jakości powietrza i wpływu
smogu na zdrowie.

9.2 Plan gospodarki niskoemisyjnej
Uchwałą Nr XIII.124.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 2 grudnia 2015 r.
został przyjęty „Plan

gospodarki

niskoemisyjnej

dla

Gminy Strumień” (PGN).

Program był aktualizowany Uchwałą Nr XLIV.365.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu
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z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Uchwałą Nr VII.56.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Działania realizowane w 2019 r. w ramach PGN:

1. Modernizacja źródeł ciepła i systemów grzewczych poprzez zastąpienie ich
urządzeniami o wyższej sprawności.
W

2019

roku

gmina

Strumień

dofinansowała

wymianę

18

kotłów.

Zainstalowano 12 kotłów gazowych oraz 6 kotłów z automatycznym dozowaniem
paliwa, w tym: 4 kotły opalane węglem kamiennym i 2 kotły opalane biomasą.
Mieszkańcy Gminy, przy udziale środków pochodzących z Programu „Czyste
Powietrze”, wymienili ponadto 16 niskosprawnych kotłów, które zastąpiono
następującymi źródłami ciepła: 11 kotłów gazowych, 3 kotły na biomasę,
1 kocioł na węgiel i 1 pompę ciepła.

2. Stworzenie zakładki na stronie internetowej Gminy dedykowanej tematyce
ograniczenia niskiej emisji
Na stronie internetowej Gminy Strumień zamieszczane były 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 2019 roku dofinansowano wymianę 18 kotłów na kwotę 107.908,80 zł
(pożyczka

z

WFOŚiGW).

Na

stronie

internetowej

Gminy

Strumień

oraz

w rozdysponowanym wśród wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Informatorze wskazywano mieszkańcom możliwość pozyskania dofinansowania
na działania

termomodernizacyjne

w

ramach

programu

„Czyste

Powietrze”

realizowanego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
52

4. Spotkania

informacyjne

dla

osób

zainteresowanych

uzyskaniem

dofinansowania na działania zmniejszające energochłonność.
W dniu 7 sierpnia 2019 r. 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. W spotkaniu wzięło
udział 37 osób.

9.3 Program opieki nad zwierzętami
Cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt uchwalanego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122, ze zm.)
realizowano poprzez następujące działania:

1. Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
W 2019 roku w ramach realizacji programu zapewniono opiekę 12 psom
i 14 kotom. Dodatkowo odłowiono 6 psów, które zostały odebrane następnie przez
ich właścicieli. W przypadku odłowionych psów, które zostały odebrane przez
właścicieli ze schroniska, Gmina Strumień została obciążona kosztem 170,73 zł
netto za sztukę, natomiast w przypadku psów, które trafiły na stałe do schroniska,
Gmina Strumień poniosła koszt 800,00 zł netto za sztukę. Łączny koszt realizacji
umowy na odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki (w tym ich
sterylizację albo kastrację, poszukiwanie właścicieli) wyniósł: 31 044,02 zł.
2. Dokarmianie 15 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: 982,84 zł).
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3. Zbieranie, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Strumień na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą Firma Handlowa Beata
Kowalczyk, 43-400 Cieszyn ul. Cicha 10 (interwencje podejmowano 15 razy,
łączny koszt wyniósł: 3 092,00zł).
4. Odławianie oraz sprawowanie dalszej opieki nad rannymi zwierzętami
dzikimi, poprzez zlecanie świadczenia takich usług Leśnemu Pogotowiu Jacka
Wąsińskiego z/s w Mikołowie. Interwencje na terenie gminy podejmowano 15 razy,
łączny koszt wyniósł: 10 067,00 zł.
5. Oprócz działań wskazanych w ustawie jako obligatoryjne, w ramach
Programu wprowadzono pilotażowo działania fakultatywne, w ramach których
umożliwiono mieszkańcom Gminy przekazanie psów do wskazanych przez Gminę
lecznic weterynaryjnych, w celu wykonania bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub
kastracji tych zwierząt. Zabiegi wykonano u dwóch psów - łączny koszt wyniósł:
685,00 zł.
6. Łączne koszty realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
na terenie Gminy Strumień w 2019 r.” oraz sprawowania opieki nad rannymi
zwierzętami dzikimi wyniosły 45 870,86 zł. (dla porównania w roku 2018 koszty
wyniosły 57 387,70 zł).

9.4 Program usuwania azbestu
W 2019 roku z dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień
skorzystało 6 właścicieli nieruchomości (złożono 12 wniosków, z czego 6 osób
otrzymało dotację, 3 osoby nie uzupełniły wniosku, 1 osoba zrezygnowała, 2 osoby
nie zgłosiły się do rozliczenia pomimo podpisanej umowy). Kwota dofinansowania
wyniosła 15 727,66 zł. Usunięto 9,823 Mg azbestu (831,5 m2).
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Tabela nr 6. Wykaz przyznanych dofinasowań według złożonych wniosków

Miejscowość:

Liczba przyznanych
dofinansowań:
1

Bąków
2
Drogomyśl
1
Pruchna
Strumień
Zabłocie
2
Zbytków

Dotacje przyznawane były na podstawie Regulaminu dofinansowania przyjętego
Uchwałą nr XVII/153/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć
z zakresu usuwania i w sprawie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strumień.
Dofinansowanie wynosi do 100% wartości poniesionych kosztów, jednakże nie więcej
niż̇ 2 500,00 zł w przypadku usuwania azbestu z jednego obiektu oraz 3 500,00 zł
w przypadku usuwania azbestu z dwóch lub więcej obiektów.
W latach 2008-2019 Gmina udzieliła dofinansowania do usunięcia azbestu
z 91 posesji Na kwotę 201 959,74 zł.

10. Programy profilaktyczne
10.1 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.
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W 2019 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,

Punkcie

Konsultacyjnym

prowadzono

poradnictwo

psychologiczne i prawne;
2) prowadzono
w

dyżury

rodzinie

w

oraz

w

Punkcie

MKRPA

ds.

przemocy

Informacyjno-Konsultacyjnym

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

środowiskowych

profilaktyczne

Miejsko-Gminnego

prowadzone

Ośrodka

Kultury

w

świetlicach

w

Strumieniu

i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach;
5) dofinansowano prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i opiekuńczowychowawczych 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 dla dzieci i rodziców oraz spektakle
profilaktyczne z zakresu uzależnień i przemocy rówieśniczej w szkołach Gminy;
sfinansowano również wyjazdy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy
Strumień: do kopalni Guido w Zabrzu, na Turniej „Lekkoatletyczne Czwartki”
w Łodzi, do Dream Parku w Ochabach, do Centrum Wspinaczkowego w Cieszynie
i Bielsku-Białej oraz do kina;
7) dofinansowano Mikołajkowy Turniej Sportowy dla dzieci przedszkolnych na Hali
Sportowej w Strumieniu;
8) 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;
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9)

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 Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku wyniosły 277 492,63 zł.

10.2 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.
W 2019 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 oraz przemocy
rówieśniczej dla uczniów szkół z terenu Gminy;
3) zajęcia sportowe: Mikołajkowy Turniej Sportowy pn. „Aktywnie, zdrowo
i 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 w czasie wolnym od nauki i 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;
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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 2019 roku wyniosły 43 814,66 zł.

11. Program współpracy z organizacjami pozarządowym
Na
i

podstawie

przepisów

ustawy

o

działalności

pożytku

publicznego

o wolontariacie Rada Miejska w Strumieniu uchwaliła Program współpracy

z organizacjami pozarządowymi opracowany przez Burmistrza Strumienia w celu
realizacji zadań Gminy we 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.
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Cele Programu współpracy realizowane były zarówno poprzez wsparcie
finansowe organizacji pozarządowych jak i współpracę poza finansową. Wysokość
środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu w 2019 r. wyniosła
34 760,00 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 8 238,50 zł, wyceniony wolontariat 1 661,00 zł. Współpraca finansowa
dotyczyła

realizacji

łącznie

8

zadań,

realizowanych

przez

7

organizacji

pozarządowych.
Współpraca pozafinansowa w 2019 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.
Podano konsultacjom 15 projektów uchwał Rady Miejskiej w Strumieniu. Organizacje
pozarządowe

nie

zgłosiły

uwag

do

konsultowanych

projektów

uchwał.

Na zaproszenie Burmistrz Strumienia przedstawiciele organizacji pozarządowych
uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych w Urzędzie Miejskim w Strumieniu:
 11 kwietnia 2019 r. w szkoleniu z zakresu prawnych i księgowych aspektów
działalności organizacji pozarządowych - udział wzięło 11 osób,
 22 maja 2019 r. w szkoleniu z zakresu zmiany druków ofert, umów
i sprawozdań z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie udział
wzięło 11 osób.
Objęto patronatem Burmistrza Strumienia 10 imprez zorganizowanych przez
organizacje

pozarządowe

tj.

„XI

Regionalny

Przegląd

Kolędniczy

KGW”,

„XX Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, „VII Beskidzki Regionalny
Turniej BOCCE Olimpiad Specjalnych Polska”, Rajd Rowerowy „Pożegnanie Lata
w Żabim Kraju”, „Straż Dzieciom”, „Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Jednostek OSP
Gminy Strumień”, „Powiatowe Zawody Wędkarskie”, Turniej Piłkarski „Powitanie
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Wakacji”,

„Dzień

Małego

Strażaka”,

„Zlot

młodzieży

wolnej

od

nałogów

nieobyczajnych zachowań”.
Na stronie internetowej i Facebooku Urzędu zamieszczane były informacje
o zebraniach, spotkaniach, szkoleniach i imprezach otwartych dot. organizacji
pozarządowych.
Organizacje

pozarządowe

na preferencyjnych

warunkach

określonych

w regulaminach korzystania z obiektów gminnych korzystały z tych obiektów
organizując imprezy o charakterze społecznym. Kluby sportowe z terenu Gminy
Strumień bezpłatnie korzystały z Boiska Wielofunkcyjnego przy Gimnazjum
w Strumieniu, Boiska Ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Drogomyślu i na
preferencyjnych warunkach z Hali Sportowej w Strumieniu.

Udzielono wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania wniosku
o pozyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przez jednostkę OSP Zbytków na zakup nowego samochodu ratowniczo
-gaśniczego. OSP Zbytków uzyskała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
i NFOŚiGW w wysokości 270 000,00 zł. Jednostka uzyskała również wsparcie przy
przeprowadzeniu przetargu na zakup samochodu i rozliczeniu pozyskanych
z dofinansowania środków.

12. Polityka społeczna
12.1 Pomoc społeczna
W ramach ustawy o pomocy społecznej w 2019 roku pomoc i wsparcie
uzyskało 577 osób, co stanowi 4% wszystkich mieszkańców Gminy Strumień.
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Analizując dane statystyczne za lata 2017 – 2019 zauważyć można trend
spadkowy w liczbie osób korzystających ze wsparcia.

Tabela nr 7. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2017- 2019 r.

Rok
Liczba osób korzystających
z pomocy społecznej

2017

2018

2019

723

663

577

Miedzy rokiem 2017, a 2018 liczba osób korzystających z pomocy społecznej
zmniejszyła się o 60 osób (8 %), między 2018, a 2019 o 86 osób (13%). 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 osoby długotrwale bezrobotne, czy przejawiające
bezradność

w

prowadzeniu

gospodarstwa

domowego,

a

także

niezdolne

do samodzielnej egzystencji.

12.2 Rodzaje przyznawanych świadczeń
Najczęstszymi występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób
i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2019 roku
były kolejno:
długotrwała i ciężka przewlekła choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie,
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 kwoty wypłaconych świadczeń.
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Tabela nr 8. Powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 r.

Powody udzielania pomocy i wsparcia-ranking

Liczba rodzin

Długotrwała i ciężka choroba

171

Niepełnosprawność

130

Ubóstwo

96

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego – ogółem
w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne

95
39
16

Bezrobocie

64

Potrzeba ochrony macierzyństwa

63

Wielodzietność

22

Alkoholizm

18

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

6

Bezdomność

6

Narkomania

2

Przemoc w rodzinie

2

Sytuacja kryzysowa

0

Zdarzenie losowe

0

Na podstawie danych powyższej tabeli stwierdza się, iż ciężka i długotrwała
choroba jest jednym z dotkliwiej odczuwalnych problemów mieszkańców Gminy
Strumień, która niewątpliwie pozostaje w związku z problemem niepełnosprawności.
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Tabela nr 9. Rodzaje przyznanych świadczeń w 2019 roku w ramach ustawy
o pomocy społecznej

Wyszczególnienie

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
w zł

Zasiłek stały
w tym: dla osób samotnie gospodarujących

22
17

234

114 971
101 116

Zasiłek okresowy ogółem
w tym: 1) z tytułu bezrobocia,
2) długotrwałej choroby,
3) niepełnosprawności,
4) innego tytułu

56
36
4
5
19

230

107 216
69 902
1 922
3 944
3 148

Zasiłek celowy ogółem
w tym: zasiłek celowy
zasiłek celowy specjalny
zasiłek celowy w ramach wieloletniego program
„Posiłek w szkole i w domu”

423
73
113

1284
162
214

344 882
85 912
123 070

237

908

135 900

Świadczenie niepieniężne:
1) posiłek w naturze
2) posiłek w naturze na wniosek dyrektora
szkoły

125

13 437

54 501

13

719

2 822

Usługi opiekuńcze

30

5 679

141 542

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

1

692

20 760

Schronienie

3

7

5 960

Odpłatność gminy za pobyt w DPS

23

233

633 132

Sprawienie pogrzebu

1

1

3 456

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza:
- rodziny objęte pracą asystenta;
- odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
tj. pobyt w domu dziecka i w rodzinie zastępczej

18
9

92 616,02

MOPS wydał w 2019 roku 908 decyzji przyznających pomoc finansową oraz
w naturze.
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Środki finansowe wydatkowane w 2019 r. na zadania z zakresu polityki
społecznej wyniosły

19 302 372,72

zł.

Największy udział

stanowią

wydatki

na realizację:
 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 12 558 083,24 zł, w tym
na wypłatę świadczenia wydatkowano – 12 396 191 zł (tzw. 500+),
 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków dla opiekuna, zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń
rodzicielskich,

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego,

składek

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów – 3 608 352,82 zł,
 programu „Dobry Start” tzw. 300+ - 568 330 zł, w tym na zasiłki wydano
549 900 zł, z czego skorzystało 1833 dzieci.
Od 01 lipca 2019 r. w związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci nastąpił wzrost uprawnień do wypłaty świadczenia
wychowawczego (500+). Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie w tej formie
wyniosła – 1 766 z liczbą dzieci objętych - 2877. Do 30 czerwca 2019 r.
świadczenie

wychowawcze

wypłacono

939

rodzinom,

z

tego:

na jedno dziecko - 615 rodzin, na dwoje - 245 rodzin, na troje - 57 rodzin,
na czworo - 18 rodzin, na pięcioro - 1 rodzina, na sześcioro i więcej - 5 rodzin.

12.3 Tendencje i kierunki działań
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje ustawowe zadania
w oparciu o założenia i cele Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2019-2026. W przedmiotowej strategii określone zostały kierunki
działań zmierzających do:
▪ redukowania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego,
▪ rozwoju aktywnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem,
▪ rozwoju aktywnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i w wieku
poprodukcyjnym,
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▪ rozwoju wsparcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
▪ rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego.
1. Redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego
Brak wystarczających środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb
życiowych należy traktować priorytetowo, bowiem ma on wpływ na jakość życia
osób, rodzin, a także możliwość rozwoju społecznego. Trudna sytuacja finansowa
najczęściej wynika z braku dochodu lub uzyskiwaniu niskich dochodów np. tylko
z prac dorywczych, braku możliwości zatrudnienia w związku z niskimi kwalifikacjami
zawodowymi. Na przestrzeni ostatnich lat problem trudnej sytuacji materialnej rodzin
wykazuje tendencję malejącą, co można przypisać utrzymywaniu się dobrej sytuacji
na rynku pracy i wzrostem płac. Jednocześnie mimo spadku, zauważyć należy, że te
rodziny, które nadal korzystają z pomocy wymagają znaczącego wsparcia
w postaci socjalnej obejmującej m.in. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych czy prowadzenie działań edukacyjnych.
2. Rozwój aktywnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
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. Wspieranie
rodziny we właściwym pełnieniu jej funkcji i przeciwdziałaniu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych prowadzona jest przez asystenta rodziny.
W związku z rosnącą liczbą rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem
rodziny

niezbędne

było

zatrudnienie

drugiego

asystenta

rodziny.

Ponadto

zorganizowano warsztaty umiejętności wychowawczych, w których 7 osób brało
udział podnosząc kompetencje wychowawcze.
Podejmowane są także starania o ustanawianie rodzin wspierających dla
rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
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Rodziny są także wspieranie w postaci „Karty Dużej Rodziny”, na koniec 2019 roku
było aktywnych 445 kart.
3. Rozwój aktywnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i w wieku
poprodukcyjnym
Niepełnosprawność ściśle wiąże się z problemem ciężkiej i długotrwałej
choroby powodując znaczące ograniczenie w pełnieniu ról społecznych, utrudnia
codzienne funkcjonowanie, a także pogorsza kondycję finansową. W ostatnich latach
zjawisko to przybiera na sile i jest wiodącą przyczyną ubiegania się o wsparcie
z systemu pomocy społecznej. Wydatki związane

z leczeniem w związku

z chorobą i niepełnosprawnością pochłaniają sporą część zasobów finansowych
osób i rodzin. Rozwiązanie problemów zdrowotnych jest w wielu przypadkach
zależne od oferowanego przez pomoc społeczną wsparcia. W 2019 roku pozyskano
wsparcie

na

realizację

niepełnosprawnych”

usług

z

finansowanego

Programu
w

ramach

„Usługi

opiekuńcze

Solidarnościowego

dla

osób

Funduszu

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W kolejnych latach przewiduje się wzrost
nakładów na usługi opiekuńcze.
Prognozy demograficzne w zakresie starzenia się społeczeństwa wskazują
wyraźną tendencję wzrostową, pociągając za sobą konieczność organizowania
i zapewnienia mieszkańcom Gminy Strumień zróżnicowanych usług społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

4. Rozwój systemu wsparcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy w rodzinie i poczucia bezpieczeństwa
Osobom uzależnionym i ich członkom udziela się pomocy prawnej,
psychologicznej w działających na terenie Gminy Strumień bezpłatnych punktach
informacyjno-konsultacyjnych. Działania profilaktyczne i rozwiązywanie problemów
z zakresu uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych podejmowane
są głównie przez MKRPA. Ważnym sposobem rozwiązywania problemu przemocy
w rodzinie stanowi także stałe podnoszenie kompetencji kadr pomocowych poprzez
szkolenia

i

warsztaty,

realizację

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i edukacyjnej społeczności lokalnej – wydanie broszury i ulotki, wykłady specjalistów
na temat zjawiska przemocy. W 2019 roku wszczęto 15 „Niebieskich Kart” tj. o 14 %
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więcej niż w poprzednim roku (12). W 2019 w ramach projektu socjalnego
przeprowadzone

zostały

szkolenia

członków

Miejskiego

Zespołu

Interdyscyplinarnego.

5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego
Tworzenie optymalnych warunków świadczenia usług społecznych poprzez
stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej - 2 pracowników
socjalnych ukończyło specjalizację II stopnia.

13. Oświata i Edukacja
13.1 Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy
W roku 2019 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 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych uczęszczało
łącznie 1 290 uczniów (w tym 123 do dotychczasowych klas gimnazjalnych),
natomiast do publicznych przedszkoli uczęszczało 453 dzieci.
Z kolei od 1 września 2019 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało
łącznie 1 203 uczniów, natomiast do publicznych przedszkoli uczęszczało 447 dzieci.
Ponadto na terenie Gminy funkcjonowała:


1 niepubliczna szkoła podstawowa – do końca roku szkolnego 2018/2019,



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

jednak wpisane było do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych),


1 niepubliczny żłobek.
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Wszystkie niepubliczne placówki uzyskiwały dofinansowanie z budżetu
Gminy Strumień.

Tabela nr 10. Publiczne szkoły i przedszkola
Rok szkolny
2018/2019

Wyszczególnienie

Liczba
uczniów/dzieci

Liczba
oddziałów

Szkoła Podstawowa w Strumieniu
Siedziba: ul. Młyńska 8, 43-246 Strumień
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych

551

30

158

7
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3

ul. 1 Maja 38, 43-246 Strumień
Przedszkole w Strumieniu
Siedziba: ul. Młyńska 10, 43-246 Strumień
Przedszkole w Zbytkowie
Siedziba: ul. Wyzwolenia 49, 43-246 Zbytków

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie
Siedziba: ul. Główna 62, 43-246 Bąków
Szkoły i przedszkola wchodzące w skład Zespołu
Szkoła

184

9

Przedszkole

49

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu
Siedziba: ul. Główna 36, 43-246 Zabłocie
Szkoły i przedszkola wchodzące w skład Zespołu
Szkoła

96

7

Przedszkole, ul. Bielska 26,43-246 Zabłocie

24

1

Zespół Szkół w Drogomyślu
Siedziba: ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl

Szkoły i przedszkola wchodzące w skład Zespołu

68

Szkoła wraz z oddziałami gimnazjalnymi

231

11

Przedszkole, ul. Pocztowa 1,43-424 Drogomyśl

88

4

Zespół Szkół w Pruchnej
Siedziba: ul. Główna 60, 43-523 Pruchna

Szkoły i przedszkola wchodzące w skład Zespołu
Szkoła wraz z oddziałami gimnazjalnymi

228

12

Przedszkole, ul. Główna 51, 43-523 Pruchna
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Tabela nr 11. Niepubliczna szkoła, przedszkola i żłobki
Rok szkolny
2018/2019

Wyszczególnienie

Liczba
uczniów/dzieci

Liczba
oddziałów

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Odyseja” w Strumieniu
Siedziba: ul. 1 Maja 20,43-246 Strumień

55

5

-

-

37

2

68

4

34

-

Niepubliczne Przedszkole „Odyseja” w Strumieniu
Siedziba:’ ul. 1 Maja 20, 43-246 Strumień
Przedszkole nie podjęło działalności
-Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu” w Strumieniu
Siedziba: ul. Główna 13, 43-246 Strumień
Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa kraina” w Pruchnej
Siedziba: ul. Główna 13, 43-523 Pruchna
Niepubliczny Żłobek „Cogito” w Strumieniu
Siedziba: ul. Wspólna 4A, 43-246 Strumień
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13.2 Struktura zatrudnienia

W szkołach i przedszkolach Gminy Strumień w roku 2019 zatrudnianych było
ok. 197 nauczycieli (ponad 153 etaty) oraz ok. 89 pracowników administracji i obsługi
(ponad 78 etatów).
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 12. Pracownicy pedagogiczni ogółem wg stanu na dzień 30 września 2019 r.
Liczba stosunków pracy nauczycieli
ogółem

Wyszczególnienie

bez

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

stopnia

Nauczyciele zatrudnieni

128

1

3

15

26

83

liczba

69

1

7

8

10

43

w tym

25,47

0,32

3,27

4,50

3,56

13,82

153,47

1,32

6,27

19,50

29,56

96,82

w pełnym wymiarze
Nauczyciele
zatrudni
w
niepełnym
wymiarze

etatu

Razem etaty

Przedszkole
w Strumieniu

Przedszkole
w Zbytkowie

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Bąkowie

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Zabłociu

Zespół Szkół
w Drogomyślu

Zespół Szkół w
Pruchnej

Razem

Razem etaty:

Szkoła
Podstawowa
w Strumieniu

Wyszczególnienie

Pracownicy administracji i obsługi wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

24,00

11,25

4,58

7

7

13,25

11

78,08
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13.3 Inwestycje i remonty w obiektach oświatowych

W roku 2019 w prowadzonych przez Gminę szkołach i przedszkolach,
zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 1 210 894,06 złotych . Były to m.in.:

Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Pruchnej
W ramach zadania powstało wielofunkcyjne boisko szkolne o sztucznej
nawierzchni z możliwością prowadzenia gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę
siatkową i koszykową. Wykonano również bieżnię prostą, rozbieg do skoku w dal
oraz następujące elementy zagospodarowania terenu: piłkochwyty, ławki wraz
z fundamentami, kosze na śmieci wraz z fundamentami, chodniki z kostki betonowej.
Zainstalowano także oświetlenie boiska. Z boiska poza uczniami Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Pruchnej korzystać mogą również zainteresowani mieszkańcy.
Łączny koszt prac wyniósł około 633 tys. zł.

Termomodernizacja budynku Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej
W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na
kompleksową termomodernizację budynku z naciskiem na zastosowanie bardziej
efektywnych źródeł produkcji energii pochodzących z odnawialnych źródeł energii.
Koszt zadania wynosi 49 tys. zł.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu
W

Zespole

Szkolno-Przedszkolnym

w

Zabłociu

zmodernizowano

salę

gimnastyczną. Modernizacja obejmowała: wykonanie nowej posadzki, wymianę
i obudowę grzejników oraz malowanie ścian i sufitów po uprzednim wykonaniu gładzi
gipsowych, wymieniono również drzwi wejściowe. Koszt to ok. 114 tys. zł. W budynku
przedszkola, za 68 tys. zł przebudowano wewnętrzną instalację elektryczną
(wymieniono wszystkie przewody doprowadzające energię elektryczną do gniazd
prądowych w poszczególnych pomieszczeniach, zabudowane zostało nowe zasilanie
kuchni, wymieniono instalację oświetleniową wraz z osprzętem, oprawami i źródłami
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światła, przebudowano wewnętrzną linię zasilającą). Ponadto w ramach zadania:
przeprowadzono naprawę przepompowni wody deszczowej odprowadzającej wody
deszczowe z terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, pomalowano pomieszczenia
w

budynku

Przedszkola

wraz

z wymianą

posadzki

w magazynie

pomocy

edukacyjnych, wymieniono część wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
w pomieszczeniach szatni i sekretariatu w budynku szkoły oraz dostosowano
powierzchnię zmywalną ściany w pomieszczeniu sanitariatów wraz z wymianą
4 baterii umywalkowych w budynku Przedszkola.
Łączny koszt wszystkich ww. prac wyniósł: 202 856,94 zł.
Ponadto przebudowano schody wejściowe do budynku Szkoły Podstawowej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu. Koszt zadania to około 45 tys. zł.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu
Kompleksowy remont pomieszczenia świetlicy/stołówki polegał na malowaniu
i gipsowaniu ścian, stolarki drzwiowej oraz okna podawczego, montażu umywalki
z fartuchem ceramicznym. Koszt remontu szkolnej stołówki to ponad 87 tys. zł.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Przedszkolu
w Zbytkowie
W ramach zadania:
 opracowano dokumentację techniczną na przebudowę wewnętrznej instalacji
gazowej wraz z montażem instalacji wczesnego wykrywania nieszczelności
instalacji gazowej,
 przebudowano

wewnętrzną

instalację

gazową,

zabudowano

nowy

kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, zabudowano
system wczesnego wykrywania nieszczelności w instalacji gazowej z zaworem
odcinającym oraz automatyką, przebudowano fragment instalacji elektrycznej,
zabudowano nowy wkład kominowy,
 wymieniono dwa grzejniki.
Łączny koszt inwestycji wyniósł: 70 234,50 zł.
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Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie wraz
z zagospodarowaniem terenu
W ramach zadania wykonano adaptację dwóch pomieszczeń szatni na salę
dydaktyczną oraz pomieszczenia gospodarczego na szatnię ogólnodostępną. Roboty
budowlane polegały na wykonaniu nowych gładzi, malowaniu ścian, korekcie
instalacji elektrycznej oraz wymianie posadzek. Ponadto w ramach wydatków
bieżących przewidzianych na remonty: wymieniono fragment wewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z pomieszczenia sanitariatu dla
chłopców, wymieniono warstwy konstrukcyjne wraz z nawierzchnią na powierzchni
około 104 m2 dojazdu z parkingu do szamba przy budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, naprawiono nawierzchnię placu postojowego oraz posadzki
w sanitariatach przy sali gimnastycznej.
Łączny koszt inwestycji wyniósł: 67 152,11 zł.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu
Przeprowadzono kolejny etap realizacji izolacji przeciwwilgociowej wraz
z tynkami renowacyjnymi w pomieszczeniach przyziemia Szkoły Podstawowej
w Strumieniu przy ul. Młyńskiej - wykonano izolację poziomą ścian zewnętrznych
i wewnętrznych, w których występuje podciąganie kapilarne wilgoci metodą iniekcji
niskociśnieniowej. Ponadto do wysokości 1 m wykonane zostały tynki renowacyjne
w celu

odprowadzania

konstrukcyjnych.

resztek

Pomieszczenia

wilgoci
objęte

pozostałej
robotami

w

porach

materiałów

izolacyjnymi

zostały

wyremontowane wewnątrz i wyposażone w nowy osprzęt instalacji oświetleniowej.
Ponadto zmieniono napis na budynku szkoły.
Łączny koszt modernizacji budynku wyniósł: 51 369,21 zł.

Modernizacja Przedszkola w Strumieniu
W ramach zadania wymieniono pompę w wymienniku centralnego ogrzewania.
Koszt prac wyniósł: 2 900,00 zł.
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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
2019 wyniósł ok. 70 tys. zł.

13.4 Doposażenie jednostek oświatowych

Przedszkole w Strumieniu
W Przedszkolu w Strumieniu na doposażenie placówki wydano w 2019 r. kwotę
około 30 tys. zł. Z tego ponad 7 tys. zł przeznaczono na zakup i montaż zjeżdżalni
wraz z materiałami pomocniczymi. Pozostałą kwotę wydano m.in. na pomoce
dydaktyczne, laptop z oprogramowaniem, przybory do kuchni oraz meble.
Przedszkole w Zbytkowie
W Przedszkolu w Zbytkowie kwota jaką przeznaczono na doposażenie placówki
w 2019 r. wyniosła prawie 30 tys. zł, z czego największa jej część została
przeznaczona na zakup i montaż telewizji przemysłowej (9 366,45 zł) oraz mebli
(7 182,95 zł). Zakupiono również centralę telefoniczną, bramofon, telefony
i zasilacze (5 938,44 zł), robot wielofunkcyjny i inne sprzęty kuchenne oraz pomoce
dydaktyczne.
Szkoła Podstawowa w Strumieniu
W placówce w 2019 r. wyposażono salę komputerową oraz zakupiono monitor
interaktywny, na ten cel wydano 49 735,00 zł. Ponadto wydano około 34 tys. zł na
doposażenie szkoły m.in. w monitoring, klimatyzator, laptopy, skano-drukarki,
kosiarki, centralę i pianino.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie
Wydatki majątkowe przeznaczone na doposażenie placówki w 2019 r. zamknęły
się w kwocie 22 52,75 zł i obejmowały zakup systemu antywłamaniowego oraz
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systemu telewizji obserwacyjnej. Ponadto około 40 tys. zł przeznaczono na wydatki
bieżące na doposażenie placówki. Z tej kwoty zakupiono m.in. szatnię meblową
4 osobową, komputery – 6 szt., laptop, meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie
kącika rehabilitacyjnego dla dzieci z orzeczeniem, piaskownicę, chłodziarkę, zestaw
domofonowy.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu
W placówce zakupiono piec konwekcyjny wraz z oprzyrządowaniem (14 966,94
zł). Ponadto na doposażenie placówki przeznaczono ponad 50 tys. zł, kwota
ta została wydana m.in. na zakup mebli (22 474,98 zł), artykułów szkolnych i pomocy
dydaktycznych (ok.10 tys. zł), sprzętu elektronicznego i sprzętu AGD.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej
W 2019 r. na doposażenie placówki wydatkowano kwotę w wysokości ponad
21 tys. zł. Zakupiono m.in.: krzesła, telewizor, sprzęt AGD, laptop, kosiarkę, kosę
spalinową, dywan do sali przedszkolnej, zegary szachowe analogowe i pomoce
dydaktyczne.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu
W placówce w 2019 r. zakupiono traktorek kosiarkę za 12 390 zł. Ponadto
wydano na doposażenie placówki około 20 tys. zł, które przeznaczono na zakup
m.in.: mebli, komputera, materacy gimnastycznych, kserokopiarki.

13.5 Informacja o przyznanych stypendiach

Zgodnie z przyjętymi w szkołach regulaminami stypendialnymi – na wniosek
wychowawcy klasy – uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen z klasyfikacji
rocznej w danym roku szkolnym (a żadna z ocen na świadectwie szkolnym nie była
niższa niż 4) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku
szkolnego, przyznano stypendium za wyniki w nauce. Dla uczniów ze średnią ocen
od 5,00 do 5,39 kwota stypendium wyniosła 200 zł, natomiast dla uczniów ze średnią
ocen od 5,40 i więcej – 240 zł.
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Stypendium za wyniki w nauce zostało przyznane 196 uczniom.
Nie zapomniano również o uczniach, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe.
I

tak

stypendium

dla

uczniów,

którzy

uzyskali

osiągnięcia

sportowe

we współzawodnictwie indywidualnym wyniosło 150 zł i było przyznawane uczennicy
i uczniowi za najlepszy wynik w szkole we współzawodnictwie sportowym
na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania
na koniec roku szkolnego i przestrzeganie zasad „fair-play”.
Z kolei stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie 100 zł było przyznawane
dla

uczniów,

którzy

uzyskali

osiągnięcia

sportowe

we

współzawodnictwie

zespołowym za osiągnięcie I, II lub III miejsca co najmniej na szczeblu powiatowym
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego
i przestrzeganie zasad „fair-play”.

Stypendium za osiągnięcia sportowe zostało przyznane 30 uczniom.
W roku szkolnym 2018/2019 wypłacono stypendia za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 44 510 zł.
W

roku

2019

w

ramach

Gminnego

Programu

Wspierania

Edukacji

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczniowie naszych szkół mogli – prócz
stypendium dyrektora – uzyskać również stypendium za wyniki w nauce lub
za osiągnięcia

naukowe.

Stypendium

to udzielane

było

w formie

jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.
O stypendium za wyniki w nauce mogli ubiegać się uczniowie, którzy
po ukończeniu

rocznych

zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

spełnili

łącznie

następujące warunki:
 uczeń szkoły podstawowej: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich
przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,60 oraz reprezentował szkołę
w roku szkolnym w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (z wyłączeniem
konkursów artystycznych i sportowych),
 uczeń gimnazjum: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich
przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,50 oraz reprezentował szkołę

76

w roku szkolnym w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (z wyłączeniem
konkursów artystycznych i sportowych).
Natomiast o stypendium za osiągnięcia naukowe mogli ubiegać się uczniowie,
którzy uzyskali w roku szkolnym tytuł laureata lub finalisty w konkursie
przedmiotowym

lub

olimpiadzie

przedmiotowej,

co najmniej

na

szczeblu

wojewódzkim.
Za rok szkolny 2018/2019 stypendium Burmistrza Strumienia otrzymało
16 uczniów na łączną kwotę 4 800 zł.

14. Działalność gospodarcza

14.1 Bezrobocie w Gminie Strumień
Bezrobocie na terenie Gminy według statystyki z Powiatowego Urzędu Pracy
w Cieszynie:
- Liczba osób bezrobotnych z gminy Strumień, stan na 31.12.2019 r. – 193 osoby,
w tym kobiet: 101
- Czas pozostawania bez pracy w miesiącach:
do 1 - 20 osób
1-3 - 44 osoby
3-6 - 34 osoby
6-12 - 29 osób
12-24 - 25 osób pow. 24 - 41 osób

- Wiek:
18 - 24 lata - 27 osób
25 - 34 lata - 52 osoby
35 - 44 lata - 42 osoby
77

45 - 54 lata - 36 osób
55 - 59 lata - 24 osoby
60 lat i więcej - 12 osób
Liczba osób do 30 roku życia - 51
liczba osób powyżej 50 roku życia - 53
liczba osób niepełnosprawnych - 16
liczba osób długotrwale bezrobotnych – 78

14.2 Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Według

statystyki

928 indywidulanych

GUS

podmiotów

w

Gminie

Strumień

gospodarczych,

w

jest

zarejestrowanych

tym

między

innymi:

114 przetwórstwo przemysłowe, 114 – budownictwo, 245 – handel, 58 - transport
i gospodarka magazynowa, 61 – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
Liczba wniosków złożonych do CEIDG wynosiła 422, w tym: 52 - założenie
działalności gospodarczej, 212- zmiany wpisów, 74 - zmiana z zawieszeniem
działalności gospodarczej, 42 - zmiana ze wznowieniem, 42 - zakończenie
działalności gospodarczej.

14.3 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Liczba zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (sklepy):
77, w tym:


napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu – 26



napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 25



napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu – 26
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Liczba zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
( gastronomia): 23 w tym:
 napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu – 15
 napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 2
 napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu – 6

14.4 Działania aktywizujące przedsiębiorczość
Na

stronie

internetowej

Urzędu

Miejskiego

www.strumien.pl

regularnie

przedstawiano ofertę działań skierowanych dla przedsiębiorców. Zachęcano
do udziału

w

i spotkaniach

punktach

konsultacyjnych,

zarówno

organizowanych

konferencjach,
na

terenie

forach,
Gminy

szkoleniach
Strumień

jak i w okolicznych miejscowościach.
W 2019 roku Urząd Miejski zorganizował działania związane ze wspieraniem biznesu
i przedsiębiorczości:
- 17 stycznia 2019 r. odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Świadomy
Przedsiębiorca

–

Odpowiedzialny

Sprzedawca”

dla

przedsiębiorców

i sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Strumień – liczba
uczestników: 7.

-

Zorganizowano bezpłatne kursy dla mieszkańców (brukarz, mechanika
maszyn i urządzeń drogowych oraz uprawnienia operatorskie na maszyny
budowlane: koparka, koparko-ładowarka, ładowarka, równiarka, walec).
Projekt skierowany był do wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia oraz
posiadają co najmniej podstawowe/gimnazjalne wykształcenie. Organizator
OSK Krzempek wraz z Urzędem Miejskim w Strumieniu – liczba uczestników
z terenu gminy Strumień 46 osób – najwięcej osób zainteresowanych
było uprawnieniami operatorskimi na koparkę i koparko-ładowarkę.
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-

W ramach projektu „Uwierz w siebie!” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu

Operacyjnego

Województwa

Śląskiego

na

lata

2014-2020

zorganizowano III edycje bezpłatnego kursu kucharza. Szkolenie skierowane
było dla osób powyżej 30 roku życia, nieaktywnych zawodowo, o niskich
kwalifikacjach - łączna liczba uczestników: 38 osób (ze szkoleń skorzystały
mieszkanki: Bąkowa, Strumienia, Pruchnej, Zabłocia i Zbytkowa). Organizator
firma CONSULTOR przy współpracy z Urzędem Miejskim.

15. Bezpieczeństwo publiczne
Stan bezpieczeństwa publicznego jest jednym z najistotniejszych czynników
wpływających na poziom życia mieszkańców Gminy Strumień. Instytucjami
zapewniającymi mieszkańcom bezpieczeństwo są: Komisariat Policji w Strumieniu
oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Instytucje te ściśle współpracują
ze sobą, mając za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

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.

Tabela nr 13. Jednostki OSP z terenu Gminy Strumień wyjeżdżające do akcji 263 razy w 2019 r.

POŻARY

MIEJSCOWE
ZAGROŻENIA

ALARMY
FAŁSZYWE

RAZEM

BĄKÓW

8

23

0

31

DROGOMYŚL

11

47

1

59

PRUCHNA

7

36

2

45

STRUMIEŃ

13

69

2

84

JEDNOSTKA
OSP

80

ZABŁOCIE

7

19

0

26

ZBYTKÓW

3

15

0

18

Razem

49

209

5

263

Na utrzymanie gotowości bojowej i wyposażenie jednostek OSP w 2019 roku
z gminnego budżetu przeznaczono łącznie 974 389,42 zł, w tym:
udzielono dotacji na:
 zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP
Zbytków,
 zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Strumieniu,
 zakup zestawu akcesoriów do ratownictwa technicznego dla OSP Drogomyśl,
 dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla OSP Strumień,
 zakup pił dla wszystkich jednostek OSP (6 szt.),
 bieżące utrzymanie gotowości bojowej tj. utrzymanie obiektów, paliwo, sprzęt
i remonty bieżące, umundurowanie,
zrealizowano inwestycję związaną z przebudową garażu w OSP w Bąkowie oraz
zakupiono materiały do prac budowlanych w OSP w Strumieniu.
Samorząd Gminy Strumień wsparł również w 2019 r. działalność Państwowej Straży
Pożarnej dofinansowując w wysokości 10 000,00 zł zakup odzieży specjalnej
i środków ochrony osobistej dla strażaków pełniących służbę w Cieszynie.
Charakterystyka stanu przestępczości na terenie Gminy w 2019 roku obejmuje
następujące ilości wszczętych postepowań: kradzież z włamaniem 2, rozbój 1,
kradzież 15, kradzież samochodu 1, uszkodzenie mienia 9, uszczerbek na zdrowiu 2,
bójka i pobicie 0, oszustwo 10, ustawa o przeciwdziała narkomanii 5, nietrzeźwi
kierowcy 19. W 2019 r. w ramach działalności pionu prewencji podjęto łącznie
na

terenie Gminy Strumień 628 interwencji, w tym: 193 w Strumieniu, 56

w Zbytkowie, 134 w Drogomyślu, 80 w Bąkowie, 101 w Pruchnej, 64 w Zabłociu.
W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym odnotowano łącznie 140 zdarzeń
w tym 14 wypadków i 126 kolizje, w których rannych zostało 20 osób.
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W 2019 roku dzięki współpracy z samorządem Gminy Strumień policjanci
Komisariatu Policji w Strumieniu oraz Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
wykonali płatne, dodatkowe służby ponadnormatywne. Przeznaczono na ten cel
w budżecie kwotę 5 914,80 zł, dofinansowano również zakup radiowozu dla
Komisariatu Policji w Strumieniu w wysokości 17 500,00 zł.

16.Kultura
16.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu (MGOK), swoimi różnorodnymi
działaniami obejmuje wszystkie sołectwa Gminy i dociera z ofertą do odbiorców
w każdym wieku. Współpracując z wieloma organizacjami i instytucjami wykracza
daleko poza standardowe działania. Wspiera w działaniach wiele grup i osób, które
zgłaszają się po pomoc w realizacji swoich planów w przestrzeni szeroko pojętej
kultury.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje życie kulturalne w całej gminie
Strumień,

gdzie

zarządza

dziesięcioma

obiektami

(siedziba

MGOK

przy

ul. Młyńskiej 14, 7 świetlic, Punkt Informacji Turystycznej, „Chata nad Zalewem”).
Stale działa w nim ponad 30 grup i sekcji m.in plastyczne, fotograficzne,
rytmiczne, muzyczne. Ogromnym powodzeniem, jak co roku, cieszą się taniec
nowoczesny, zajęcia plastyczne, instrumentalne, zajęcia z robotyki i inne. Z oferty
siedmiu

bardzo

dobrze

wyposażonych

świetlic

zlokalizowanych

w

każdej

miejscowości Gminy Strumień niezmiennie korzysta blisko 500 młodych ludzi.

82

Struktura działalności:
- 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 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 popołudniami w dni powszednie przez sześć godzin.
Placówkę obsługuje 19 osób, w różnym wymiarze czasu, co łącznie stanowi
14,38 etatu. Placówka zatrudnia dodatkowo instruktorów artystycznych.
W 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu zorganizował lub
wsparł organizację łącznie 117 imprez, wzięło w nich udział ponad 18 000 osób.
Od wielu już lat MGOK współpracuje ze stowarzyszeniami i grupami formalnymi
z terenu Gminy Strumień, udostępniając swoje zaplecze techniczne i personalne.
W 2019 r. wiele placówek oświatowych i różnych organizacji skorzystało z sali
widowiskowej, na potrzeby imprez zaadresowanych dla dzieci (dzień dziadka i babci,
bale szkolne, spektakle teatralne), tym samym realizuje się bardzo ważne zadanie
wychowania młodego człowieka do kultury.
Niezwykle ważny dla placówki był zakup samochodu dostawczego, który
w znaczny sposób poprawił jej funkcjonowanie.
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Działalność merytoryczna świetlic :
Świetlica w Bąkowie, Świetlica Szkolna w Bąkowie (do listopada 2019), Świetlica
w Drogomyślu, Świetlica w Pruchnej, Świetlica w Strumieniu, Świetlica w Zabłociu,
Świetlica w Zbytkowie.
1. Remonty, zakup sprzętu i inne
Materiały plastyczne, biurowe, chemiczne i spożywcze, drobne nagrody
za udział w konkursach, tonery do drukarek (wszystkie świetlice oprócz Świetlicy
Szkolnej w Bąkowie), telefony komórkowe (wszystkie świetlice), gamepad do PS3
(Bąków), akcesoria do komputera (Drogomyśl, Bąków), akcesoria do bilarda
(Drogomyśl), pad sony do Ps3 (Bąków), zestaw rakietek do tenisa stołowego
(Drogomyśl),

piłki

sportowe

(Drogomyśl),

komputer

(Zbytków),

komputer

poleasingowy (Bąków), artykuły kreatywne (Strumień), medale (Zabłocie), artykuły
animacyjne (Strumień), maszyna do szycia (Drogomyśl), drukarka (Bąków,
Strumień),
elektryczna

piekarnik

elektryczny

(Strumień),

koło

przenośny

garncarskie

(Strumień,
(Zabłocie),

Zbytków),
remont

kuchenka

pomieszczeń

świetlicowych i korytarza (Zabłocie). Remont pomieszczeń w świetlicy w Pruchnej.
2. Wycieczki i wyjazdy
Chlebowa Chata (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków),
zabawa Walentynkowa w Strumieniu (Bąków, Pruchna, Strumień, Zbytków) kino
w Czechowicach-Dziedzicach seans „Ralph Demolka” (Bąków, Drogomyśl,
Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Majówka w Zabłociu (Bąków, Drogomyśl,
Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), kino w Żorach z okazji Dnia Dziecka
(Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zbytków), Teatr Żelazny w Katowicach
(Bąków, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie, Zbytków), kino w CzechowicachDziedzicach - film „Sekretne życie…” (Bąków, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie,
Zbytków),

Szyndzielnia

(Bąków,

Drogomyśl,

Strumień,

Zabłocie,

Zbytków),

Zabytkowa Kolejka Wąskotorowa w Rudach (Bąków, Drogomyśl, Strumień,
Zabłocie, Zbytków), Mikołajki Świetlicowe w Strumieniu (Bąków, Drogomyśl,
Pruchna, Strumień, Zbytków), basen w Pawłowicach 16.10.2019 r. (Strumień,
Zbytków), basen w Pawłowicach 7 razy (Zbytków), kino w Żorach - film
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„Spiderman (Strumień, Zbytków), kino w Żorach - „Corgi. Psiak królowej”
(Strumień, Zbytków), kino w Żorach – „Kraina lodu 2” (Strumień, Zbytków), kino
w Żorach - „Gwiezdne Wojny. Odrodzenie” (Strumień, Zbytków), kino w Żorach –
„Mia i biały lew” (Zbytków), lodowisko Pawłowice (Zbytków) , Teatr w Strumieniu
„Brzydkie kaczątko” i „Calineczka” (Zbytków), Benefis Krzysztofa Wójtowicza
(Zbytków), Teatr w Strumieniu „Dziadek mróz” (Strumień).
3. Zajęcia i warsztaty odbywające się na terenach świetlic
Zajęcia ceramiczne z instruktorem (Zabłocie). Wszystkie lub poszczególne
świetlice:
- gry i zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne i techniczne, gry stolikowe, konkursy,
turnieje i rozgrywki, zajęcia i zabawy ruchowe na terenie świetlicy, zajęcia kulinarne,
zajęcia ruchowo/taneczne– zabawy na macie tanecznej, karaoke, PlayStation Move
Dance Star, gry i zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, spacery, zajęcia
związane z obchodami świąt państwowych i okolicznościowych np. Dzień Babci
i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Boże
Narodzenie itp., czytanie bajek dla najmłodszych, pomoc w nauce, stworzenie
warunków do samodzielnej nauki, edukowanie do bezpiecznego korzystania
z Internetu, gry na konsoli Ps3, zajęcia ekologiczne (wewnętrzne i plenerowe),
zabawy intelektualne (łamigłówki, quizy, krzyżówki, wykreślanki, rebusy), tworzenie
gazetek tematycznych związanych ze świętami państwowymi oraz porami roku,
dbanie o estetykę i porządek w świetlicy oraz wokół niej, kino świetlicowe – wspólne
oglądanie filmów na dużym ekranie, czytanie książek (w tym bajek), zajęcia
teatralne, piłkarzyki, tenis stołowy, tenis ziemny, gry ruchowe z Xbox kinect, zajęcia
muzyczne (zabawy ruchowe, rozpoznawanie gatunków muzyki, komponowanie
rytmu z butelek typu pet, nagrywanie musicali, instrumenty strunowe szarpane,
wspólne słuchanie różnych gatunków muzyki), nauka płynnego czytania, nauka
wiersza, zajęcia ogrodnicze (rzeżucha, kwiaty), szukanie oznak jesieni, dbanie
o środowisko

(dyskusje

tematyczne,

prawidłowa

segregacja

śmieci),

kino

świetlicowe.
Współpraca z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną, spotkania z policjantem,
strażakami, z KGW.
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4. Imprezy świetlicowe
Impreza profilaktyczna – Majówka w Zabłociu (Drogomyśl, Bąków, Pruchna,
Strumień, Zabłocie, Zbytków), turniej bilarda dla dzieci i młodzieży (Bąków, Pruchna),
turniej piłkarzyków dla dzieci i młodzieży (Bąków), turniej tenisa stołowego dla dzieci
(Bąków, Pruchna, Zbytków), turniej tenisa stołowego dla dorosłych (Zbytków),
tor przeszkód (Bąków). Konkursy plastyczne: „Pani Wiosna”, „Moja ulubiona zimowa
dyscyplina
życie bez

sportowa”, „Wielkanocne Jajo”, „Kolory lata” (Bąków) „Bezpieczni” –
uzależnień”

międzyświetlicowy

profilaktyczny

konkurs

plastyczny

(Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków). Rozgrywki gier
planszowych: „Pędzące żółwie”, „Skaczące małpki”, „Sudoku” „Mistakos”, „Monopoly”
„Turniej klocków Yenga” , “Zapamiętaj”, „Gorący ziemniak”, „Kim jestem” „Dzień
Dziecka” na świetlicy (Drogomyśl), Andrzejkowe wróżby (Drogomyśl, Strumień,
Zabłocie), Przedstawienie dla rodziców „Mikołajkowa przemiana” (Strumień).
Pieczenie świątecznych ciasteczek i pierniczków (Zbytków). Wieczór filmowy Hotel
Transylwania, Wigilijka (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków).
5. Udział świetlic w innych wydarzeniach
Konkurs plastyczny „Dbajmy o naszą planetę” w ramach imprezy OSP Bąków
pn. „Dzień Małego Strażaka” (Bąków), „Wielkanoc w gminie Strumień” –
przygotowanie prac plastycznych na Dni Kultury Polskiej w Budatinie Bąków.
Udział i pomoc w przedstawieniu „Teatru Dar z Bydgoszczy (Pruchna).
Wizyta w Bibliotece Publicznej w Strumieniu (Strumień), Wernisaż Alberta Bohma
(Strumień), wyjście do lasu Pawłowickiego celem przybliżenia historii słupów
granicznych (Strumień). Sprzątanie świata (Zbytków). Udział w obchodach 40-lecia
Przedszkola w Zbytkowie. Udział w marszu nordic walking (Zbytków). „Nocne
podchody z rodzicami” (Zbytków), Spotkanie ze współczesnym alchemikiem „Fizyka
i chemia w stereo i w kolorze” (Zbytków).
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6. Szkolenia
Warsztaty pedagogiczno-teatralne dla edukatorów organizowane przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Suszcu pt. „Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce
szkolnej przedszkolnej” – 02.10.2019 r. (Bąków Szkoła, Strumień, Zbytków).
Warsztaty pedagogiczne - ,,Współczesne uzależnienia młodzieży”, 26.04.2019 r.
(Strumień). Warsztaty pedagogiczne jak uchronić dziecko i rodzinę przed
niebezpieczeństwem
co w konsekwencji

nadużywania
prowadzi

do

komputera
rezygnacji

z

i

telefonów

nauki,

komórkowych,

aktywności

fizycznej,

zainteresowań, zaniedbywania takich czynności jak jedzenie i sen pt. ,,Uzależnienia
dzieci i młodzieży od telefonów komórkowych i komputerów”, 6.06.2019 r. (Strumień).
Szkolenie z zakresu RODO w MGOK w Strumieniu (Bąków, Bąków Szkoła, Pruchna,
Strumień, Zbytków).

Liczba uczestników biorących udział w zajęciach świetlic
należących do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu
rok 2019
Świetlica w Drogomyślu – 78 osób
Świetlica w Bąkowie – 101 osób
Świetlica Szkolna w Bąkowie – 71 osób
Świetlica w Pruchnej – 67 osób
Świetlica Hakuna Matata w Strumieniu – 70 osób
Świetlica w Zabłociu – 73 osoby
Świetlica w Zbytkowie – 78 osób
Razem: 538 osób
Wydarzenia społeczno-kulturalne w 2019 roku
Wydarzeniach

społeczno-

kulturalne,

w

których

aktywnie

brali

udział

mieszkańcy, uczniowie uczęszczający do gminnych placówek oświatowych, a także
organizacje działające na terenie Gminy Strumień.
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Poniżej zaprezentowano wykaz wybranych wydarzeń odbywających się w 2019
roku:
Styczeń


Spotkanie wigilijne Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Centrum

Parafialnym Effata w Drogomyślu;


Gminne kolędowanie w Bąkowie - Tradycyjne wieczory kolędowe pt. „Wesołą

nowinę bracia słuchajcie”;


Spotkanie świąteczne Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

w Strumieniu;


Strumieński MGOK - XI Przegląd Jasełek zorganizowany przez Akcję Katolicką

oddział w Strumieniu;


W prucheńskim sztabie odbył się 27. Finał WOŚP;



Spotkanie Świąteczne Związku Nauczycielstwa Polskiego w Strumieniu;



W Strumieniu zorganizowano szkolenie dla przedsiębiorców;



Koncert świąteczno-noworoczny w Zameczku w Drogomyślu w wykonaniu

Amatorskiego Teatrzyku Okazjonalnego i Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
"Nadzieja";


Koncert kolęd w kościele, w Zabłociu, w wykonaniu słowackich zespołów

z Krasnan;


W Strumieniu odbyło się spotkanie opłatkowe Polskiego Komitetu Pomocy

Społecznej;


Parafialny Zespół Teatralny Szpasowici z Zabłocia przedstawił jasełka w kościele

w Zbytkowie;


XX Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele św. Anny w Pruchnej;



Promocja

książki

„Dzieje

Zbytkowa

od

czasów

najdawniejszych

do współczesności” autorstwa Wojciecha Kiełkowskiego w Zbytkowie;


Akcja krwiodawstwa w Strumieniu.
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Luty


10 urodziny Zespołu Regionalnego Strumień;



VII Otwarte Mistrzostwa Szachowe o Puchar Żabiego Kraju - Strumień 2019.

Marzec


Spotkanie w Bąkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

z okazji Dnia Kobiet;


Dzień Kobiet obchodziły Koła Gospodyń wiejskich w Pruchnej, Zabłociu,

Zbytkowie, Bąkowie i Drogomyślu;


Spotkanie z Eugeniuszem Chwastkiem pt. „Rośliny przyjazne czy niebezpieczne”

zorganizowane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło Drogomyśl;


Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół Gminy Strumień;



Przesłuchania finałowe laureatów XIX Przeglądu Pieśni Patriotycznej;



„Maraton życia dla Piotra Sojki”;

 W Galerii Pod Ratuszem otwarto wystawę Moniki Mol „ Jej portret – Bo życie
to teatr”;


Kolejna edycja Gminnego Konkursu „Zdrowo Żyjemy”;



Chór Nadzieja reprezentował Gminę w Igensdorfie w Niemczech;



Zespół "8 lat w Tybecie" zaprezentował się z nowym albumem przed Strumieńską

publicznością w MGOK-u.

Kwiecień


W Galerii Pod Ratuszem odbyła się prelekcja związana z wydaniem publikacji

przez Wojciecha Kiełkowskiego pt. „Między Strumieniem, a Wiedniem. Historia Anny
i Alexandra von Bernd”;


Tradycyjny przegląd potraw wielkanocnych „Wielkanocny Stół” w Pruchnej;



W MGOK-u rozdano nagrody Burmistrza Strumienia za wysokie wyniki sportowe;



W strumieńskim ratuszu odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych;
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I

Powiatowe

Manewry Ratownicze

Młodzieżowych

Drużyn

Pożarniczych

w Drogomyślu.

Maj


Uroczyste przekazanie wozu pożarniczego dla OSP Bąków;



Spotkanie w Zbytkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów;



Premiera monografii Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA pt. „ Lutnia – pasja

i tradycja” autorstwa Wojciecha Kiełkowskiego;


Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego w grze deblowej na kortach w Strumieniu;



W Strumieniu odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych;



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej zorganizował ogólnogminny konkurs

językowy „My photo story”;


W Galerii Pod Ratuszem odbył się wernisaż wystawy Amatorskiej Grupy Twórczej

Strumień pt. „Dalej niż wzrok sięga”;


XI Otwarty Nocny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Strumienia;



VI Otwarty Turniej Skata o Puchar Burmistrza Strumienia;



Spotkanie z okazji Dnia Matki w Bąkowie i Zbytkowie;



III Turniej Piłkarski Przedszkoli Gminy Strumień na stadionie miejskim

w Strumieniu;


Tradycyjnie w Gminie Strumień odbył się „Gminny Tydzień Sportu”.

Czerwiec


Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu zorganizował III Dzień

Wdzięczności;


Na strumieńskim rynku zorganizowana została Staromiejska Wiosna;



Jubileusz 40-lecia Przedszkola im. M. Konopnickiej w Zbytkowie;



Uroczyste przekazanie wozu pożarniczego dla OSP Pruchna;



W Galerii Pod Ratuszem promocja książki pt. „Mikołaj Brodecki – założyciel

miasta Strumienia” autorstwa ks. Prałata Oskara Kuśki;
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Dzień Małego Strażaka w Bąkowie;



Spotkania Teatralne „Zameczek 2019” zorganizowane przez Warsztaty Terapii

Zajęciowej w Drogomyślu;


9. Strumieński Festiwal Artystyczny w Strumieniu;



XI Dzień Tradycji, Stroju i Pieśniczki Regionalnej w Parku Miejskim w Strumieniu;



Strumieński Komisariat Policji wzbogacił się o nowy radiowóz;



IX Konkurs Wędkarski w Pruchnej zorganizowany przez MGOK w Strumieniu;



Piłkarze LKS Wisła Strumień awansowali do klasy okręgowej.

Lipiec


W Galerii Pod Ratuszem podczas Wieczoru Poetyckiego pt. „Światłem i słowem”

zaprezentowano wiersze Bernadety Krawiec, Izabeli Zubko, Gustawa Czerwika
i Jana Paliczki;


W Zbytkowie zorganizowano II Marsz Nordic Walking im. Majora Józefa Płonki.

Sierpień


Wystawa w ratuszu - „Sfrunął na Śląsk Orzeł Biały” zorganizowana z okazji 100.

rocznicy Powstań Śląskich;


Festiwal Ognia w osadzie Białogród w Strumieniu;



W Drogomyślu odbył się Turniej Siatkówki Plażowej OSP gminy Strumień;



Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrz Strumienia.

Wrzesień


Dożynki Gminne w Strumieniu;



Strumieński ratusz odwiedziła delegacja z Francji;
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strumieniu odbyło się „Narodowe czytanie”,

które poprowadzili aktorzy z Teatru Polskiego w Bielsku – Białej;


W strumieńskim MGOK-u odbyła się Gala Wręczenia Stypendiów Naukowych

uczniom wyróżnionym w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;


X Międzynarodowy Strumieński Jubileuszowy Rajd Pojazdów Zabytkowych

w Strumieniu;


Uroczyste obchody 100. Rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego i Święta

Patrona Szkoły w Strumieniu;


Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Strumieniu;



w Galerii Pod Ratuszem wernisaż wystawy Marioli Markowiak „Przebudzenie –

powrót do marzeń”;


Spotkanie w Chacie nad Zalewem w Zabłociu z okazji 25 – lecia Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;


Rajdem Rowerowym w Drogomyślu pożegnano lato w Żabim Kraju;



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie zorganizował w Strumieniu konkurs
o Unii Europejskiej przygotowując dla uczniów gminy Strumień Grę Miejską.

Październik


W Sali Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej z okazji Dnia Seniora

spotkali się członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;


W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strumieniu rozpoczął się kolejny rok

akademicki Dziecięcej Akademii Naukowej;


Benefis Krzysztofa Wójtowicza;



Uroczyste

otwarcie

boiska

wielofunkcyjnego

przy

Zespole

Szkolno-

Przedszkolnym w Pruchnej;


W strumieńskim MGOK-u odbyły się wydarzenia związane z jubileuszem 10-lecia
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Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”;


Spotkanie w ratuszu z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej;



W ratuszu zorganizowano Dzień Otwarty projektu „Budatín – Strumień:

współpraca na pograniczu”;


Uroczystości związane z 50-leciem Szkoły w Drogomyślu;



65 – lat istnienia obchodziło Koło Łowieckie „Jastrząb” w Pruchnej;



W Strumieniu odbył się Powiatowy Drużynowy Turniej Szachowy - Igrzyska Dzieci

i Młodzieży.

Listopad


W galerii MGOK-u otwarto wystawę Albert Böhm „Moje Spojrzenie”;



Zakończono VII Otwarte Mistrzostwa Szachowe o Puchar Żabiego Kraju;



Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, podczas której wyróżniono osoby

zasłużone dla poszczególnych miejscowości i Gminy;


W Zbytkowie odbył się Dzień Seniora zorganizowany przez Polski Komitet

Pomocy Społecznej;


VII Beskidzki Regionalny Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych Polska na Hali

Sportowej w Strumieniu;


Podczas uroczystej gali w MGOK-u rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkursu Sztuki

Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej;


64-urodziny świętowało KGW Zbytków;



W Pruchnej odbył się Międzyprzedszkolny gminny konkurs gwarowy „Na ludową

nutę”;


Spotkanie seniorów z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Koła Terenowego

w Bąkowie z okazji Dnia Seniora;


XX Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek;
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Warsztaty decoupage dla mieszkańców zorganizowało KGW;



Szkolenie profilaktyczne pt. „Cyberprzemoc – cyberzagrożenia” w Zbytkowie.

Grudzień


Mikołajki dla najmłodszych dzieci na Hali Sportowej w Strumieniu;



„Spotkanie Mikołajkowe” zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką w sali

przy OSP w Bąkowie;


Parafialny Zespół Teatralny Szpasowici z Zabłocia przedstawił jasełka pt. „Cud

Świętej Nocy” w kościele w Zabłociu, a także w Czechach i na Ukrainie;


Kiermasz przedświąteczny zorganizowany przez KGW oraz Sołtysa i Radę

Sołecką w Pruchnej;


Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Judo o Puchar Burmistrza Strumienian

na Hali Sportowej w Strumieniu;


Uratujmy Dominikę – akcja społeczna.

16.2 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 52 265 woluminów. W 2019 r. zarejestrowano
1 964 czytelników, którzy wypożyczyli 33 607 książek oraz zbiorów multimedialnych.
Łącznie bibliotekę odwiedziło 33 285 użytkowników.
Biblioteka co roku zakupuje około 2 272 nowych książek. W 2019 r. zakupiono
z budżetu gminy 1 353 woluminy na kwotę 31 059,04 zł zaś ze środków MKiDN
823 woluminy za kwotę 20 000 zł. Wszystkie zbiory gromadzone są na podstawie
zapytań i zapotrzebowań czytelników, oraz obserwacji rynku księgarskiego
i środowiska lokalnego.
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Niezmiennie od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszy się polska
literatura

piękna:

kobieca,

obyczajowa.

Podobnie

jak

w

zeszłym

roku

zainteresowaniem cieszy się literatura o tematyce zdrowego stylu życia, zdrowym
odżywianiu i ziołolecznictwie. Często wypożyczane są książki o tematyce
biograficznej, fantastycznej i kryminalnej.
Biblioteka posiada pokaźny zbiór audiobooków i filmów, które można
nieodpłatnie wypożyczyć. W 2019 r. zakupiono 206 zbiorów specjalnych na kwotę
5 011,31

zł.

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.
Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu nieprzerwanie od wielu lat organizuje
liczne wydarzenia kulturalne, edukacyjne i promocyjne. Wszystkie organizowane
wykłady i spotkania cieszyły się popularnością.
Jak w latach poprzednich odbywały się spotkania z historią. Cykliczne wykłady
historyczne cieszą się stałą, niesłabnącą popularnością wśród czytelników biblioteki.
W roku 2019 odbył się m.in. wykład historyczki Natalii Gabryś-Klus pt: „Ferdynand
Magellan – 500. rocznica pierwszej wyprawy dookoła świata”.
Największą popularnością cieszą się wykłady naukowe i spotkania edukacyjne
np.: zielarki, fizjoterapeutki Magdaleny Mildner pt.: „Spotkanie z zielarką – zioła
i odporność”, wykład Agnieszki Krawczyk dotyczący refleksologii i leczenia dotykiem,
czy wykład „Leki z domowej apteki” Barbary Szczypki. Odbyły się także warsztaty dla
młodych mam: „Prosto, zdrowo, naturalnie” oraz spotkanie z Agatą Niechaj-Szwarc
pt.:

„Ludzkie

dzieciaki

to

noszeniaki”

Czytelnicy

chętnie

biorą

udział

w organizowanych warsztatach artystycznych, czy rękodzieła.
W roku 2019 MBP w Strumieniu zorganizowała kurs obsługi komputera
i Internetu dla seniorów. Zajęcia odbywają się w piątkowe poranki i skierowane są dla
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osób starszych, nieznających jeszcze podstaw obsługi komputera. Kurs ten będzie
odbywał się cyklicznie, by umożliwić większej ilości osób skorzystanie z tej oferty.
Do seniorów skierowany jest także projekt „Pora dla seniora”. Są to spotkania
filmowe, odbywające się co drugi czwartek miesiąca. Jest to możliwość wspólnego
spędzenia czasu przy ciekawym filmie i dyskusji.
W 2019 r. odbywały się również spotkania autorskie m.in. z Tanyą Valko –
poczytną autorką książek obyczajowych i podróżniczką.
Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu włączyła się także w obchody uroczystości
Narodowego Czytania. Zorganizowano wspólne czytanie „Nowel Polskich” z aktorami
bielskiego teatru.
Odział dla dzieci organizuje liczne akcje edukacyjne, kulturalne i promocyjne
skierowane do najmłodszych. Oprócz wspomnianej wyżej Dziecięcej Akademii
Naukowe i Grupy Zabawowej odbywają się cykliczne zajęcia plastyczne oraz
konkursy literackie i artystyczne. Biblioteka stale współpracuje z przedszkolami
publicznymi i niepublicznymi, szkołami podstawowymi publicznymi oraz prywatną
i gimnazjami. Współpracuje też z Domem Pomocy Społecznej i Macierzą Ziemi
Cieszyńskiej. 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: „Łuski, zęby i pazury czyli
przyrodnicze poGaduchy” dr Macieja Kupczaka, „Numizmatyka” – Naukotechniki,
„Co ludy starożytne dały światu?” Eweliny Szuster, „Jak to było z tymi odkryciami?’’
Kto pierwszy przeprowadził eksperyment ? Najciekawsze obserwacje rozwoju fizyki,
począwszy od cywilizacji starożytnych, aż po osiągnięcia fizyki współczesnej” Marty
Koplejewskiej. Zorganizowany został wyjazd kopalni Królowej Luizy w Zabrzu.
Wyjazd ten był finansowany przez Burmistrz Strumienia, która objęła Akademię
honorowym patronatem.
Dzieci do lat trzech wraz z opiekunami zaproszone są na zajęcia Grupy
Zabawowej. Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki. 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
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dziećmi, a przede wszystkim uczy dziecko obcowania z książką i kształtuje nawyk
korzystania z biblioteki.
Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu kontynuuje projekt Instytutu Książki
„Mała książka – Wielki Człowiek”. W tym roku projekt skierowany jest do dzieci
w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Już od września podczas realizacji projektu
każdy przedszkolak otrzymał: „Kartę Małego Czytelnika” wraz z naklejkami oraz
książki „Pierwsze czytanki dla…” wraz z broszurą i wyprawką czytelniczą dla
uczestnika programu.
W roku 2019 odbywały się także liczne wykłady dla uczniów m.in.
z instruktorami z Fabryki Naukowców pt. „Programowanie Gier” oraz warsztaty
np. z czerpania papieru. Zapraszane są teatrzyki z repertuarem nawiązującym
do dziecięcej literatury (m.in. ”Przygody Pippi Skarpetki”, ”Dwie Dorotki”). Cyklicznie
odbywają się czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Organizowane
są 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, Dzień
Pluszowego Misia i Tydzień Sportu. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się
spotkania autorskie dla najmłodszych. Najmłodsi czytelnicy spotkają się z pisarzami
i autorami książek m.in. z Wiesławem Drabikiem, czy Romanem Pankiewiczem.
Cyklicznie odbywały się czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom,
odbyły się czytania w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”, dzieci
uczestniczyły w obchodach Dnia Pluszowego Misia.
W czasie wakacji i ferii szkolnych organizowane są zajęcia dla dzieci..
Dzięki dotacji z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Profilaktyki Alkoholowej
było możliwe zorganizowanie zajęć z dziećmi w czasie wakacji letnich oraz ferii
zimowych zarówno w Oddziale dla Dzieci jak i w filiach bibliotecznych Drogomyślu,
Pruchnej i Zbytkowie.
W 2019 roku zakupione zostały dwa komputery do pracy z czytelnikiem
w Bibliotece centralnej, jeden komputer dla pracownika oraz sześć tabletów na kursy
dla seniorów oraz na zajęcia i lekcje biblioteczne. Zakupiono także biurko i rolety
zaciemniające

dla

Oddziału

dla

dzieci,

oraz

biurko

i

regały

drewniane
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do wypożyczalni dla dorosłych, oraz regały dla filii w Pruchnej. Zakupiono także piec
gazowy do filii w Zbytkowie, grzejniki do filii w Pruchnej oraz rolety do filii
w Drogomyślu.
Biblioteka ściśle współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Strumieniu
oraz uczniami z Zespołów Edukacyjno - Terapeutycznych ze Szkoły Podstawowej.
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz uczniowie Zespołu Szkół licznie
uczestniczą w orgaznizowanych przez Bibliotekę zajęciach. Organizowane są dla
nich konkursy oraz wszelkiego typu imprezy i warsztaty np.: teatrzyki i zajęcia
komputerowe. Seniorzy chętnie biorą udział w wydarzeniach w bibliotece,
uczestniczą w warsztatach i spotkaniach autorskich. Ponadto są użytkownikami
czytelni czasopiśmienniczo- internetowej.
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.

16.3 Galeria pod Ratuszem w Strumieniu
Galeria pod Ratuszem mieści się w odremontowanych piwnicach Urzędu
Miejskiego w Strumieniu. Pomieszczenia wystawiennicze oraz bogate zaplecze
zostały zagospodarowane w 2010 roku w ramach współpracy polsko- słowackiej.
W 2019 roku w Galerii zaprezentowano 7 wystaw były to m.in. wystawy
pt.: „Jej portret - Bo życie to teatr”, „Dalej niż wzrok sięga”, „Sfrunął na Śląsk Orzeł
Biały”, „Przebudzenie- powrót do marzeń”, „Śląscy lekarze dla Niepodległej wybrane sylwetki”, wystawa gier pokonkursowych, wykonanych przez uczniów szkół
z terenu Gminy Strumień oraz „Druty made in Slovakia”. Ponadto w Galerii pod
Ratuszem odbywały się spotkania, wernisaże, wieczory poetyckie i prelekcje. Odbyła
się m.in. prelekcja związana z wydaniem nowej publikacji pt. „Między Strumieniem,
a Wiedniem. Historia Anny i Alexandra von Bernd”, promocja książki pt. „Mikołaj
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Brodecki - założyciel miasta Strumienia”, a także wieczór poetycki „Światłem
i Słowem”.
Galeria pod Ratuszem czynna jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Grupy zorganizowane mogą umawiać się w Referacie Rozwoju i Promocji pod
numerem telefonu 33 8570 182. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń
w galerii można znaleźć na stronie: www.strumien.pl w zakładce Galeria pod
Ratuszem.

17. 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 2019 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 191 500,00 zł. Kluby sportowe wniosły wkład
finansowy własny do realizowanych projektów w wysokości 36 152,32 zł.
Współpraca dotyczyła realizacji 7 zadań przez 6 klubów sportowych organizujących
treningi i udział w rozgrywkach w piłce nożnej, szachach i judo.
Sezon, kluby sportowe działające na terenie Gminy Strumień, zakończyły
na następujących pozycjach:
Klasa okręgowa:
LKS „Błyskawica” Drogomyśl, LKS „99” Pruchna, LKS „Wisła” Strumień.
Klasa A:
LKS „Zryw” Bąków, LKS „Orzeł” Zabłocie.
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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 2019 poz. 1468, 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 2019 r. 8 nagród
mieszkańcom Gminy Strumień, którzy uzyskali medalowe miejsca w zawodach
ogólnopolskich i wojewódzkich. Łączna wartość przyznanych nagród wyniosła
2 700,00 zł. i dotyczyła następujących dyscyplin sportowych: lekkoatletyka, pływanie,
siatkówka, judo, gimnastyka sportowa i rajdy samochodowe.

W Gminie Strumień można korzystać z zajęć rekreacyjno-sportowych, które
organizowane są w Hali Sportowej oraz placówkach oświatowych. W Drogomyślu
i Strumieniu można skorzystać z ogólnodostępnych boisk ze sztuczną nawierzchnią.

Mamy również boiska do siatkówki plażowej w: Drogomyślu, Pruchnej,
Strumieniu i Zabłociu. Swoją ofertę zajęć rekreacyjnych maja też kluby sportowe
działające na terenie Gminy Strumień.

Ponadto w sezonie czynne są również korty tenisowe i do squasha oraz basen
kąpielowy otwarty.

BASEN KĄPIELOWY W 2019 r.
W sezonie letnim można skorzystać z oferty kompleksu basenowego.
W 2019 roku basen odwiedziło 38 181 gości.
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Najczęściej sprzedawanymi wejściówkami były:
bilety ulgowe - szkolne 14 472
bilety rodzinne - 8 095
zwykłe - 5 503
Rekordowe odwiedziny basen miał 30 czerwca 2019 r. - 2 597 gości.

DZIAŁALNOŚĆ HALI SPORTOWEJ W 2019 r.
Zadaniem

kierownictwa

Hali

Sportowej

jest:

inicjowanie,

organizowanie

i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu poprzez organizowanie zajęć, zawodów,
imprez
i

sportowo-rekreacyjnych

młodzieży

szkolnej,

osób

promujących
z

gminę

z

niepełnosprawnością

uczestnictwem

dzieci

intelektualną,

grup

środowiskowych, społeczności lokalnej, zakładu pracy.

1. Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz imprez własnych miasta: turnieje piłki koszykowej i
mini piłki koszykowej, piłki nożnej, mini piłki nożnej, siatkówki, mini siatkówki, tenisa
stołowego,

wieloboje

i

czwórboje

lekkoatletyczne,

Gminny

Turniej

Szkół,

Mikołajkowego Turnieju Szkół – „Sportowy Mikołaj” oraz Mikołaj dla Miasta dla dzieci
najmłodszych. (ok. 1 400 uczniów).

2. Organizacja imprez sportowych dla społeczności lokalnej – 10 imprez w
tym: X edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strumienia, Amatorskich
Turniejów Badmintona w mikstach, deblach i turniejów singlowych, Amatorski Turniej
Piłki Plażowej, Gminnych Amatorskich Turniejów i Mikołajkowego Turnieju Piłki
Siatkowej, Gminnego Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego, Wzięło udział
ok. 1 545 uczestników.

3. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością w dziedzinie sportu i rekreacji
poprzez organizację Regionalnych Turniejów Olimpiad Specjalnych Polska w Bocce.
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4. Charytatywny Turniej Piłki Nożnej – “Najmłodsi zagrają dla Piotrka”,
pod patronatem Burmistrz Strumienia Anny Grygierek. W turnieju zagrali piłkarze
z rocz. 2011 i młodsi: Akademia Piłkarska Młoda GieKsa, CKS Piast Cieszyn,
Akademia Mistrzów Cracovia, Szkółka Piłkarska Zebrzydowice, GKS Jastrzębie,
Szkółka Piłkarska Level Sport, Szkółka Piłkarska BTS Rekord w Strumieniu.

5. Prowadzenie zajęć podczas wakacji letnich i ferii zimowych
- Ferie zimowe „Z nami bezpieczniej” 11-22.02.2019 r.
- W ramach „Lato w mieście”, „Zagospodaruj młodzieży czas wolny”
w terminach:
I termin 01-05.07. 2019 r.,
II termin 08-21..07. 2019 r.
Ponadto zorganizowano:
Wakacyjną Szkółkę Tenisa Ziemnego – 15.07 – 02.08.2019 r.,
Wakacyjną Szkółkę Pływania- 12-23.08.2019 r.
Udostępniono dla młodzieży starszej i studentów bezpłatnie siłownię.

6. Organizacja i udostępnienie hali na przeprowadzenie zawodów

 Turniejów Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych.
 Międzynarodowe Turnieje Piłki Nożnej: skrzatów, żaków, trampkarzy, juniorów
organizowane przez Podookręg Skoczów i kluby sportowe z terenu gminy.
 Halowe Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Podokręgu.
 Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Cieszyńskiego. W zawodach wzięły udział trzy Podokręgi: Čadcy (Słowacja),
Frydka – Mistka (Czechy), Skoczowa (Polska). „Piłkarska Gwiazdka,- turniej piłki
nożnej.
 Dwa Integracyjne Turnieje Gier i Zabaw z rodzicami.
 Turniej koszykówki kadr wojewódzkich dziewcząt rocz. 2006-2007 (kadra śląska,
małopolska, podkarpacka, Basket 4EVER Ksawerów.
 Międzynarodowego

Mikołajkowego

Turnieju

Judo

o

puchar

Burmistrza

Strumienia na ponad 250 uczestników z 12 klubów z woj. śląskiego i drużyna
ze Słowacji.
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 II Turniej Piłki Nożnej dla działów i kadr oraz zabawy rekreacyjne dla dzieci
pracowników – ZWM „STRUMET”.

7. Opieka nad obozami sportowym
Organizacja konsultacji szkoleniowej i obozów sportowych.
Korzystali z hali:
 24-30.06.2019 r. - Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry,
 20-27.07.2019 r. - Miejski Piłkarski Klub Sportowy Leszczyny,
 20-27.08.2019 r. – Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik.

8. Działalność finansowa

Wynajmowanie Hali szkołom – średniorocznie to ponad 1 900 godzin; klubom
i szkółkom piłkarskim 240 godzin; grupom zorganizowanym – ok. 200 godz.
W Hali do dyspozycji mieszkańców oddana jest siłownia, która w tym roku
sprzedała 1 646 biletów oraz 131 karnetów.

Wszelkie informacje o działalności Hali Sportowej, a także szereg informacji
i relacji z wydarzeń sportowych na terenie Gminy można znaleźć na stronie:
www.sport.strumien.pl

18. Współpraca międzynarodowa
Gmina Strumień z roku na rok rozwija współpracę międzynarodową, stale
współpracuje z partnerami z Czech i ze Słowacji. Do gmin partnerskich z Czech
należą: Miasto Petřvald, Gmina Dolni Domaslavice, Miasto Šenov, Miasto Vratimov.
Do Partnerów ze Słowacji należy: Województwo Żylińskie, Gmina Krasňany, Gmina
Dolny Hričov, Gmina Rudina.
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W roku 2019 podpisano porozumienia na realizację wspólnych mikroprojektów
z nowymi partnerami- z Miastem Bytczą i Gminą Rabczą ze Słowacji. Realizacja
mikroprojektów odbędzie się w 2020 roku. Ponadto w 2019 roku delegacja z Gminy
Strumień odwiedziła francuską miejscowość Saint Martin La Plaine oraz Gminę
Igensdorf w Niemczech, to już kolejne spotkanie władz naszych gmin.
W roku 2019 odbyło się łącznie 33 wydarzeń transgranicznych, z czego
18 z nich odbyło się na terenie Gminy Strumień, a 15 u partnerów zagranicznych.
Wśród wydarzeń odbyły się te w ramach trwałości projektów ale także organizowane
były wydarzenia poza projektowe, które odbywały się zarówno w Gminie Strumień jak
i u naszych zagranicznych partnerów.
Wydarzenia transgraniczne w roku 2019:
 Zakończenie projektu „Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim
Kraju i pięknym mieście nad Ostrawicą” - bal w Szkole Podstawowej
w Drogomyślu,
 Koncert kolęd w Kościele w Zabłociu, zespołów Duha Krasňany oraz
Heligonkarzy ze Słowacji,
 Walne zebranie sprawozdawcze OSP Bąków, udział jednostki SDH Horne
Datyne z Czech,
 Bal w Domu Kultury w Petřvaldzie w Czechach,
 Fasiangy w Gminie Krasňany,
 Walne zebranie sprawozdawcze OSP Drogomyśl, udział jednostki DHZ
Krasňany ze Słowacji,
 Delegacja z Gminy Krasňany- Miroslav Bielka dawny Starosta wraz
z delegacją w Urzędzie Miejskim w Strumieniu,
 Dzień Nauczyciela w Petrvaldzie w Czechach,
 Wizyta studyjna w Igensdorfie w Niemczech - Święto Dziękczynienia,
 Wielkanocny Stół w Pruchnej,
 Dni kultury polskiej w Budatínie, otwarcie wystawy Gminy Strumień na
Słowacji pn. „Wielkanoc w Gminie Strumień”,
 Wizyta studyjna we Francji w Saint Martin La Plaine, udział delegacji
w święcie kowalstwa,
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 Dzień Sportu we Vratimovie - trwałość w ramach mikroprojektu „Aktywni
na Granicy”
 Rozgrywki Sportowe w Mieście Šenov w ramach trwałości mikroprojektu
„Sport w każdym wieku”,
 Św. Rzemieślników w Gminie Krasňany- trwałość mikroprojektu „Szlakiem
atrakcji”,
 Międzynarodowe Rozgrywki Sportowe w Drogomyślu, udział uczniów szkoły
z Vratimova,
 Spotkanie z przedstawicielami Dolni Domaslavice w Strumieniu, omówienie
planów nt. współpracy,
 Dzień małego strażaka w Bąkowie, udział delegacji SDH Horne Datyne
z Czech,
 Noc Świętojańska w Gminie Krasňany na Słowacji,
 Spotkanie z przedstawicielami Miasta Bytča w Strumieniu podpisanie
Porozumienia w sprawie realizacji wspólnego mikroprojektu,
 Spotkanie z przedstawicielami Miasta Rabča, podpisanie Porozumienia
w sprawie realizacji wspólnego mikroprojektu,
 Turniej siatkówki plażowej w Drogomyślu, udział delegacji DHZ Krasňany
ze Słowacji,
 Święto Moniki w Gminie Krasňany na Słowacji,
 Dożynki Gminne 2019 w Parku Miejskim w Strumieniu, udział zaproszonych
gości z Czech i Słowacji,
 Wizyta delegacji z Francji w Gminie Strumień,
 Ćwiczenia OSP Drogomyśl z Jednostką DHZ Krasňany na Słowacji,
 Dzień otwarty w projekcie „Budatin- Strumień: współpraca na pograniczu- etap
2”, udział partnerów ze Słowacji z Województwa Żylińskiego,
 Jubileusz Szkoły Podstawowej w Pruchnej, święto Patrona szkoły, udział gości
z Ośrodka Wolnego Czasu w Hawierzowie z Czech,
 Wernisaż wystawy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu,
Alberta Bohna z Vratimova pn. „Moje spojrzenie”,
 Jarmark świąteczny w Petrvaldzie w Czechach,
 Występ Zespołu Teatralnego Szpasowici z Zabłocia w Stepankovicach
w Czechach,
 Międzynarodowe Spotkanie wigilijne w Pruchnej,
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 Walne zebranie sprawozdawcze w Gminie Krasňany na Słowacji,
 Spotkanie opłatkowo - noworoczne OSP Bąków z przyjaciółmi SDH Horne
Datyne.

19. Podsumowanie
Czasem na co dzień trudno dostrzec zmiany zachodzące w naszych
miejscowościach. Nic dziwnego, bo są to inwestycje, które choć poprawiają jakość
życia to nadal wpisują się w znany nam krajobraz. Trudno zatem dostrzec
wyremontowany chodnik, zakup samochodu dla służb, czy doposażenie kuchni
szkolnej. Jednak nawet małe inwestycje w Gminie są ważne i wykonywane z myślą
o mieszkańcach.
Na terenach wszystkich miejscowości Gminy Strumień były realizowane
zadania inwestycyjne - wydano na nie ponad 7 milionów złotych. Te o największym
ciężarze finansowym dotyczyły dróg. Wyremontowano m.in. ulicę Jałowcową
w Zabłociu oraz Spółdzielczą w Pruchnej, kontynuowano przebudowę ulicy Oblaski
w Drogomyślu, w Strumieniu zmodernizowano chodnik przy ulicy Brodeckiego.
Samorząd Gminy Strumień dofinansował także remont powiatowej ulicy Głównej
w Pruchnej.
Nie zapomniano o remontach w szkołach i przedszkolach wykonano m.in.
remont stołówki i doposażono kuchnię szkolną w Drogomyślu. W Pruchnej powstało
wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztucznych nawierzchni, w Bąkowie i Strumieniu,
wyremontowano sale lekcyjne, natomiast w Zabłociu przebudowano schody
zewnętrzne do szkoły,

wyremontowano salę gimnastyczną, a

w budynku

przedszkolnym wymieniono instalację elektryczną. W Strumieniu kontynuowano
prace związane z izolacją fundamentów przy Szkole Podstawowej, doposażono też
pracownię komputerową.
Znaczącą kwotę 470 226 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne w Gminie.
Jaśniej

jest

w

Strumieniu

na

ulicach

Cichej

i

Świerkowej,

w

Bąkowie
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na ul. Młynarskiej (przygotowano też dokumentację na oświetlenie ul. Zielonej),
w Drogomyślu na Storczyków, w Pruchnej na skrzyżowaniu ulic Myśliwskiej
z Knajską oraz skrzyżowaniu ulic Gawliniec z Wierzbową. W tej ostatniej
miejscowości doświetlono też teren przy GCIW. Z kolei w Zbytkowie wybudowano
oświetlenie przy ul. Wiązowej i Górniczej od posesji nr 15 do skrzyżowania.
W Zabłociu rozpoczęto budowę oświetlenia ulicy Orzechowej.
Swój głos w rozdysponowaniu gminnych pieniędzy mieli również mieszkańcy.
Z funduszów sołeckich między innymi doposażono plac zabaw o dwustanowiskowe
urządzenie ćwiczeniowe w Zbytkowie, a w Drogomyślu rozpoczęto rewitalizację
traktu spacerowego biegnącego przy boisku LKS „Błyskawica” Drogomyśl.
Z innych zrealizowanych w 2019 roku inwestycji warto jeszcze wymienić
budowę kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, przebudowę garażu dla samochodu
bojowego OSP Bąków, remont schodów i budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia
w Drogomyślu. Wyremontowano most w ciągu ulicy Skrajnej w Zabłociu, dla OSP
Zbytków zakupiono średni samochód bojowy.
W 2019 r. Gmina przeznaczyła łącznie 974 389,42 zł na utrzymanie gotowości
bojowej i remonty obiektów służących ochronie przeciwpożarowej. Wsparcia
udzielono też służbom zawodowym przeznaczając 10 000 zł na zakup odzieży
specjalnej i środków ochrony osobistej dla strażaków pełniących służbę w KPPSP
w Cieszynie, a kwotę 17 500 zł przekazano na dofinansowanie do zakupu
samochodu dla Komisariatu Policji w Strumieniu.
Auta doczekał się również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.
2019 rok w Gminie Strumień obfitował też w wiele wydarzeń kulturalnych.
Warto wspomnieć o jubileuszu 20-lecia LKS 99 Pruchna, 40-leciu Przedszkola
im. M. Konopnickiej w Zbytkowie, 50-leciu Szkoły w Drogomyślu, 10-leciu Zespołu
Regionalnego „Strumień”, czy 65-leciu Koła Łowieckiego „Jastrząb” z Pruchnej.
Dużą uroczystością w Gminie były obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania
Śląskiego i Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Strumieniu pod Honorowym
Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.
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W ubiegłym roku Gmina Strumień wzbogaciła się również o kilka pozycji
czytelniczych. Powstała obszerna monografia opisująca dzieje Towarzystwa
Śpiewaczego „Lutnia”, monografia sołectwa Zbytków i książka „Dzieje Zbytkowa
od czasów najdawniejszych do współczesności” autorstwa Wojciecha Kiełkowskiego.
Odbyła się również promocja książki pt. „Mikołaj Brodecki – założyciel miasta
Strumienia” autorstwa ks. Prałata Oskara Kuśki, a zespół „8 lat w Tybecie”
zaprezentował się przed strumieńską publicznością z nowym albumem.
Nie

można

pominąć

też

ważnej

dla

mieszkańców

Gminy

kwestii

komunikacyjnej. Dzięki staraniom władz Gminy Strumień i Gminy Pawłowice
uruchomiono połączenie autobusowe na linii Pawłowice - Bąków, co przede
wszystkim ułatwiło młodzieży dotarcie do szkół.
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