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I. Gmina Oświęcim – informacje ogólne 

 

Gmina Oświęcim leży we wschodniej części Kotliny Oświęcimskiej, na styku dwóch 

województw: śląskiego i małopolskiego oraz między trzema dużymi miastami: Krakowem, 

Katowicami i Bielskiem-Białą.  

Gminę tworzą miejscowości: Broszkowice, Babice, Brzezinka, Pławy, Harmęże, Rajsko, 

Grojec, Łazy, Zaborze, Poręba Wielka, Włosienica, Stawy Monowskie oraz Dwory Drugie, 

które otaczają pierścieniem miasto Oświęcim. W ich ramach funkcjonuje 13 jednostek 

pomocniczych gminy – sołectw: część Grojca i Łazy tworzą sołectwo Grojec, część Grojca 

tworzy sołectwo Stawy Grojeckie, a pozostałe miejscowości tworzą sołectwa o takich samych 

nazwach. 

Stale rośnie liczba mieszkańców gminy. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 18 511 osób, 

a na koniec 2019 r. 18 575 osób, co oznacza wzrost o 64 osoby. 

 

W dniu 31 marca 2019 r. na terenie gminy przeprowadzone zostały wybory sołeckie. 

Frekwencja wyniosła 17,22%. Wybrano 13 sołtysów oraz 65 członków Rad Sołeckich. 

Sołtysami zostali: 

1. Gabriela Buchała – sołectwo Babice, 

2. Stanisław Nowotarski – sołectwo Dwory Drugie, 

3. Krzysztof Wolak – sołectwo Grojec, 

4. Maria Brombosz – sołectwo Poręba Wielka, 

5. Maciej Majerski – sołectwo Rajsko, 

6. Władysław Zaliński – sołectwo Włosienica, 

7. Adam Nowotarski – sołectwo Zaborze, 

8. Krzysztof Harmata – sołectwo Pławy, 

9. Arkadiusz Kuwik – sołectwo Stawy Monowskie, 

10. Adam Zieliński – sołectwo Harmęże, 

11. Wojciech Płonka – sołectwo Stawy Grojeckie, 

12. Andrzej Ryszka – sołectwo Brzezinka, 

13. Anna Sporysz – sołectwo Broszkowice. 
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Najwyższą frekwencję odnotowano w sołectwach, w których był więcej niż jeden kandydat  

na sołtysa, tj. w sołectwie Poręba Wielka (36,66%), Włosienica (36,42%) i Harmęże 

(35,51%). 

Najniższą frekwencję zanotowano w sołectwie Babice – 6%. 

Wydarzenie to było sukcesem naszej demokracji. W sołectwach, gdzie na funkcję sołtysa 

kandydowała więcej niż jedna osoba, frekwencja wyniosła powyżej 35%. Potwierdziło  

to zasadność zmiany systemu wyborów sołeckich z wyborów na zebraniu wiejskim  

na wybory powszechne, organizowane na terenie wszystkich sołectw w ten sam dzień  

w lokalach wyborczych czynnych przez 8 godzin. 

Organizacja Urzędu Gminy w 2019 r.: 

1. Wydział Finansów i Budżetu Gminy, 

2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

3. Wydział Organizacyjno-Społeczny, 

4. Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy, 

5. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, 

6. Wydział Ochrony Środowiska, 

7. Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. 

 

Jednostki organizacyjne gminy Oświęcim: 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu zs. w Grojcu, 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zs. w Grojcu, 

3. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, 

4. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, 

5. Przedszkole Samorządowe w Rajsku, 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach, 

7. Przedszkole Samorządowe w Brzezince, 

8. Przedszkole Samorządowe w Grojcu, 

9. Przedszkole Samorządowe w Zaborzu, 

10. Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej, 

11. Przedszkole Samorządowe we Włosienicy, 

12. Szkoła Podstawowa w Rajsku, 



5 

 

13. Szkoła Podstawowa w Brzezince, 

14. Szkoła Podstawowa w Babicach, 

15. Szkoła Podstawowa w Grojcu, 

16. Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej, 

17. Szkoła Podstawowa we Włosienicy, 

18. Szkoła Podstawowa w Zaborzu. 

 

Skład Rady Gminy Oświęcim w 2019 r.: 

1. Bernardyna Bryzek – Przewodnicząca Rady Gminy, 

2. Sławomir Domżał – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

3. Jacek Mydlarz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

4. Stanisław Dziedzic, 

5. Krzysztof Harmata, 

6. Grzegorz Hatłas, 

7. Paweł Jezierski, 

8. Jarosław Krząkała, 

9. Zbigniew Krzemień, 

10. Maciej Majerski, 

11. Tomasz Mydlarz, 

12. Adam Nowotarski, 

13. Andrzej Ryszka, 

14. Emilia Turza, 

15. Adam Gonszcz (od 23 stycznia 2019 r.). 

Adam Gonszcz został wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Oświęcim 

20 stycznia 2019 r. i zastąpił Mirosława Smolarka, który po wyborach samorządowych  

w 2018 r. objął funkcję Wójta Gminy Oświęcim. 
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II. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2019 r. 

 

W 2019 r. odbyło się 12 sesji rady gminy, w tym 1 nadzwyczajna. Uchwalono 137 uchwał. 

Uchwały Rady Gminy Oświęcim podjęte w 2019 r. i stan ich realizacji prezentuje tabela II. 1.  

 
Tabela II.1. Uchwały Rady Gminy Oświęcim podjęte w 2019 r. 

Lp. Numer 
uchwały 

Data Tytuł uchwały Stan realizacji 

1 V/28/19 2019-01-23 

w sprawie: planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz ustalenia specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane w 2019 r. 

wykonany 

2 V/29/19 2019-01-23 
w sprawie: zmian w Statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Oświęcimiu 

obowiązujący 

3 V/30/19 2019-01-23 
w sprawie: sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej w obrębie Babice przy 
ulicy Starowiślnej 

obowiązująca 

4 V/31/19 2019-01-23 
w sprawie: sprzedaży nieruchomości 
niezabudowanej w obrębie Babice  

w rejonie ulicy Kwiatowej 
wykonany 

5 V/32/19 2019-01-23 
w sprawie: wyrażenia zgody dla Wójta 
Gminy Oświęcim na zawarcie umowy 

użyczenia na czas nieokreślony 
wykonany 

6 V/33/19 2019-01-23 

w sprawie: zniesienia formy ochrony  
z drzewa uznanego za pomnik przyrody 
w granicach administracyjnych gminy 

Oświęcim, obręb Zaborze 

wykonany 

7 V/34/19 2019-01-23 
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty  
wykonany 

8 V/35/19 2019-01-23 
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Oświęcim na rok 2019 
wykonany 

9 V/36/19 2019-01-23 
w sprawie: uchwalenia planu kontroli Rady 

Gminy Oświęcim na rok 2019 
wykonany 
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10 V/37/19 2019-01-23 

w sprawie: zmiany uchwały  
nr XVIII/131/11 Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad 
ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży 

dla radnych 

obowiązujący 

11 VI/38/19 2019-02-20 

w sprawie: zamiaru przekształcenia 
ośmioletniej Szkoły Podstawowej  
im. św. Maksymiliana Marii Kolbe 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Harmężach poprzez 

utworzenie dodatkowej lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

wykonany 

12 VI/39/19 2019-02-20 

w sprawie: uchwalenia programu 
osłonowego: pomoc dzieciom z Gminy 

Oświęcim w formie dożywiania  
na lata 2019-2023 

obowiązujący 

13 VI/40/19 2019-02-20 

w sprawie: określenia zasad udzielania 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Oświęcim dla spółek wodnych, trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji 

i sposobu jej rozliczania 

obowiązujący 

14 VI/41/19 2019-02-20 

w sprawie: przekazania środków 
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 

Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie 

wykonany 

15 VI/42/19 2019-02-20 

w sprawie: zmiany uchwały nr II/4/18 Rady 
Gminy Oświęcim z dnia 28 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia liczby 
członków oraz powołanie składu 

osobowego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, w tym wybór Przewodniczącego 

Komisji 

obowiązujący 

16 VI/43/19 2019-02-20 

w sprawie: zmiany uchwały nr II/5/18 Rady 
Gminy Oświęcim z dnia 28 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia liczby 
członków oraz powołanie składu 

osobowego Komisji Ogólno-
Administracyjnej Edukacji Publicznej 

i Kultury w tym wybór Przewodniczącego 
Komisji 

obowiązujący 

17 VI/44/19 2019-02-20 

w sprawie: zmiany uchwały nr II/6/18 Rady 
Gminy Oświęcim z dnia 28 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia liczby 
członków oraz powołania składu 

osobowego Komisji Polityki Gospodarczej 
i Budżetu Gminy, w tym wybór 

Przewodniczącego Komisji 

obowiązujący 



8 

 

18 VI/45/19 2019-02-20 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej 

na rok 2019 
wykonany 

19 VI/46/19 2019-02-20 

w sprawie: poparcia apelu Rady Miasta 
Oświęcim skierowanego do władz 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku 
z marszem środowisk nacjonalistycznych 

w Oświęcimiu 

wykonany 

20 VI/47/19 2019-02-20 
w sprawie: wystąpienia Gminy Oświęcim 

ze Spółdzielni Socjalnej „1 +1” 
wykonany 

21 VII/48/19 2019-03-20 
w sprawie: tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli 

wykonany 

22 VII/49/19 2019-03-20 
w sprawie: udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Oświęcimiu 

obowiązujący 

23 VII/50/19 2019-03-20 

w sprawie: zmiany do Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim 
na rok 2019 

wykonany 

24 VII/51/19 2019-03-20 
w sprawie: przystąpienia do zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Oświęcim na lata 2016-2023 
wykonany 

25 VII/52/19 2019-03-20 

w sprawie sfinansowania kosztów 
transportu i deponowania odpadów 

zawierających azbest przy wymianie lub 
likwidacji pokryć dachowych i elewacji 

obowiązujący 

26 VII/53/19 2019-03-20 

w sprawie: uchylenia w części uchwały 
Nr VI/40/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 
20 lutego 2019 roku w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy Oświęcim dla 
spółek wodnych, trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania 

obowiązujący 

27 VII/54/19 2019-03-20 

w sprawie: „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Oświęcim na rok 2019” 

obowiązujący 

28 VII/55/19 2019-03-20 
w sprawie: dopłat do cen ścieków dla 

gospodarstw domowych z terenu Gminy 
Oświęcim 

obowiązujący 

29 VII/56/19 2019-03-20 

w sprawie: podwyższenia kapitału 
zakładowego i objęcia udziałów 

w podwyższonym kapitale zakładowym 
spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą 

w Oświęcimiu poprzez wniesienie przez 
Gminę Oświęcim wkładu pieniężnego 

wykonany 
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30 VII/57/19 2019-03-20 
w sprawie: powołania Rady Seniorów 

Gminy Oświęcim oraz nadania jej statutu 
obowiązujący 

31 VII/58/19 2019-03-20 
w sprawie: wprowadzenia na terenie gminy 
Oświęcim programu „Karta Seniora Gminy 

Oświęcim” 
obowiązujący 

32 VII/59/19 2019-03-20 
w sprawie: przyjęcia rezygnacji 

z wiceprzewodniczącego oraz członka 
Komisji Rewizyjnej 

wykonany 

33 VII/60/19 2019-03-20 

w sprawie: zmiany uchwały nr II/3/18 Rady 
Gminy Oświęcim z dnia 28 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia liczby 
członków oraz powołanie składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej w tym 
wybór Przewodniczącego Komisji 

obowiązujący 

34 VII/61/19 2019-03-20 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy 
Oświęcim nr XLIV/494/18 z dnia 21 marca 

2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego 

wykonany 

35 VII/62/19 2019-03-20 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy 
Oświęcim nr XLIV/495/18 z dnia 21 marca 

2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego 

wykonany 

36 VII/63/19 2019-03-20 

w sprawie: zmiany Uchwały nr III/16/18 
z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości 

wykonany 

37 VII/64/19 2019-03-20 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej 

na rok 2019 
wykonany 

38 VII/65/19 2019-03-20 
w sprawie: wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Oświęcim 

wykonany 

39 VIII/66/19 2019-04-17 

w sprawie: zmiany Uchwały  
nr XXXII/342/17 Rady Gminy Oświęcim 
z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim  

na lata 2016-2023 

obowiązujący 

40 VIII/67/19 2019-04-17 
w sprawie: obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 
obowiązujący 

41 VIII/68/19 2019-04-17 

w sprawie: zmiany do uchwały nr VI/49/15 
z dnia 18 marca 2015 (zmienionej: uchwałą 

nr XV/157/15 z dnia 29 grudnia 2015r., 
uchwałą nr XXI/234/16 z dnia 22 czerwca 

2016r., uchwałą nr XXX/322/17 z dnia 
22 lutego 2017r.) w sprawie ustalenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia 
za inkaso podatku rolnego, leśnego,  
od nieruchomości i opłaty targowej 

obowiązujący 
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42 IX/69/19 2019-05-22 

w sprawie: zmiany trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych, innych form wychowania 

przedszkolnego i szkół podstawowych 
prowadzonych przez osoby prawne 

i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji 

obowiązujący 

43 IX/70/19 2019-05-22 
w sprawie: zmiany imienia Szkoły 

Podstawowej im. Pomnik Dzieci Więźniów 
Oświęcimia w Brzezince 

obowiązujący 

44 IX/71/19 2019-05-22 

w sprawie: szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat za usługi, jak również trybu ich 

pobierania 

obowiązujący 

45 IX/72/19 2019-05-22 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Oświęcimskiego 
wykonany 

46 IX/73/19 2019-05-22 
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży 

w trybie przetargu nieruchomości 
niezabudowanej w Porębie Wielkiej 

wykonany 

47 IX/74/19 2019-05-22 
w sprawie: przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 
pomników przyrody 

obowiązujący 

48 IX/75/19 2019-05-22 
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej 

dopłat do ścieków dla gospodarstw 
domowych z terenu Gminy Oświęcim 

obowiązujący 

49 IX/76/19 2019-05-22 
w sprawie: przekazania środków 

finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 
wykonany 

50 IX/77/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

51 IX/78/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

52 IX/79/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

53 IX/80/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

54 IX/81/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

55 IX/82/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

56 IX/83/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

57 IX/84/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 



11 

 

58 IX/85/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

59 IX/86/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

60 IX/87/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

61 IX/88/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

62 IX/89/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

63 IX/90/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

64 IX/91/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

65 IX/92/19 2019-05-22 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla 

Gminy Oświęcim" 
wykonany 

66 IX/93/19 2019-05-22 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej 

na rok 2019 
wykonany 

67 X/94/19 2019-06-18 
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy 

Oświęcim wotum zaufania 
wykonany 

68 X/95/19 2019-06-18 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego gminy Oświęcim  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2018 rok 

wykonany 

69 X/96/19 2019-06-18 
w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy 

Oświęcim 
wykonany 

70 X/97/19 2019-06-18 

w sprawie: wyrażenia zgody na najem 
lokalu użytkowego na okres dłuższy  
niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu na czas dłuższy niż 3 lata 

wykonany 

71 X/98/19 2019-06-18 

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę na okres 15 lat oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej mienie 

komunalne Gminy Oświęcim, położonej 
w obrębie Babice 

wykonany 

72 X/99/19 2019-06-18 

w sprawie: przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika 
Zagłady Auschwitz-Birkenau w sołectwie 

Brzezinka 

obowiązujący 

73 X/100/19 2019-06-18 

w sprawie: przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego 
w sołectwie Harmęże 

obowiązujący 
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74 X/101/19 2019-06-18 

w sprawie: przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego 
w sołectwie Pławy 

obowiązujący 

75 X/102/19 2019-06-18 
w sprawie: powołania zespołu  
do zaopiniowania kandydatów  

na ławników 
wykonany 

76 X/103/19 2019-06-18 
w sprawie: wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Oświęcim 

wykonany 

77 X/104/19 2019-06-18 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej 

na rok 2019 
wykonany 

78 XI/105/19 2019-08-28 

w sprawie: uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  
gminy Oświęcim 

obowiązujący 

79 XI/106/19 2019-08-28 

w sprawie: zmiany uchwały nr IX/71/19 
Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 

2019 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności  
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat za usługi jak również 

trybu ich pobierania 

obowiązujący 

80 XI/107/19 2019-08-28 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy 
Oświęcim nr V/28/19 z dnia 23 stycznia 
2019r. dotyczącej planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz ustalenia specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane w 2019 r. 

wykonany 

81 XI/108/19 2019-08-28 

w sprawie: ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz 
określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych,  
od dnia 1 września 2019 roku 

obowiązujący 

82 XI/109/19 2019-08-28 
w sprawie: nadania imienia Przedszkolu 

Samorządowemu w Zaborzu 
obowiązujący 
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83 XI/110/19 2019-08-28 

w sprawie: przekształcenia ośmioletniej 
Szkoły Podstawowej  

im. św. Maksymiliana Marii Kolbe 
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Harmężach poprzez 

utworzenie dodatkowej lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

wykonany 

84 XI/111/19 2019-08-28 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Oświęcim 
obowiązująca 

85 XI/112/19 2019-08-28 
w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji 
o kandydacie na ławnika 

wykonany 

86 XI/113/19 2019-08-28 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki  
takiej opłaty 

obowiązujący 

87 XI/114/19 2019-08-28 
w sprawie: wystąpienia do organów władzy 

publicznej 
wykonany 

88 XI/115/19 2019-08-28 
w sprawie: wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Oświęcim. 

wykonany 

89 XI/116/19 2019-08-28 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej 

na rok 2019 
wykonany 

90 XII/117/19 2019-09-18 
w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury 

Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim 
obowiązujący 

91 XII/118/19 2019-09-18 

w sprawie: Regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagradzania za pracę 

oraz przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w samorządowych 

placówkach oświatowych w Gminie 
Oświęcim dodatków do wynagrodzeń 

obowiązujący 

92 XII/119/19 2019-09-18 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy 
Oświęcim Nr XI/110/19 z dnia 28 sierpnia 

2019r. w sprawie przekształcenia 
ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. św. 
Maksymiliana Marii Kolbe wchodzącej 

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Harmężach poprzez utworzenie 

dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych 

wykonany 

93 XII/120/19 2019-09-18 
w sprawie: wyrażenia stanowiska  

co do nabycia nieruchomości w obrębie 
Brzezinka na rzecz Gminy Oświęcim 

wykonany 

94 XII/121/19 2019-09-18 

w sprawie: wyrażenia zgody  
na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 
Oświęcim nieruchomości gruntowych 

w obrębie Harmęże 

obowiązuje 
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95 XII/122/19 2019-09-18 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie 
Aneksu Nr 2 do Porozumienia 

Międzygminnego nr OR-o.031.2.2018.VIII 
z dnia 1 marca 2018 r. w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego 

wykonany 

96 XII/123/19 2019-09-18 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Oświęcim 
wykonany 

97 XII/125/19 2019-09-18 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej 

na rok 2019 
wykonany 

98 XIII/126/19 2019-10-23 

w sprawie: zmiany Uchwały  
nr XLIII/482/18 Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających pomocy w formie schronienia 

osobom bezdomnym z Gminy Oświęcim 

obowiązujący 

99 XIII/127/19 2019-10-23 

w sprawie: przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w sołectwie Poręba 
Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, 

Wadowicka i Nowy Świat 

obowiązujący 

100 XIII/128/19 2019-10-23 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w obrębie Brzezinka na 

rzecz Gminy Oświęcim 
wykonany 

101 XIII/129/19 2019-10-23 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Oświęcim 
wykonany 

102 XIII/130/19 2019-10-23 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy 
Oświęcim Nr XI/111/19 z dnia 28 sierpnia 

2019r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Miastu Oświęcim 

obowiązująca 

103 XIII/131/19 2019-10-23 
w sprawie: ustalenia dotacji celowej  

dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
Gminy Oświęcim na rok 2019. 

wykonany 

104 XIII/132/19 2019-10-23 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy Miasto Oświęcim 
wykonany 

105 XIII/133/19 2019-10-23 

w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Oświęcim 

z organizacjami pozarządowymi w tym 
podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie  

na 2020 rok 

obowiązujący 

106 XIII/134/19 2019-10-23 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Oświęcimskiego 
obowiązujący 

107 XIII/135/19 2019-10-23 
w sprawie: wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Oświęcimiu na kadencję 
2020 - 2023 

wykonany 

108 XIII/136/19 2019-10-23 
w sprawie: zmiany statutu  

Gminy Oświęcim 
obowiązujący 
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109 XIII/137/19 2019-10-23 
w sprawie: rozpatrzenia skargi  

na działalność Wójta Gminy Oświęcim 
wykonany 

110 XIII/138/19 2019-10-23 
w sprawie: wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Oświęcim 

wykonany 

111 XIII/139/19 2019-10-23 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej 

na rok 2019 
wykonany 

112 XIV/140/19 2019-11-06 
w sprawie: wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Oświęcim 

wykonany 

113 XIV/141/19 2019-11-06 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej 

na rok 2019 
wykonany 

114 XV/142/19 2019-11-20 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Oświęcimskiego 
wykonany 

115 XV/143/19 2019-11-20 
w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury 

Sportu i Rekreacji  
Gminy Oświęcim 

obowiązujący 

116 XV/144/19 2019-11-20 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 

dotyczących wprowadzenia zmian  
do statutów Sołectw Gminy Oświęcim 

wykonany 

117 XV/145/19 2019-11-20 
w sprawie: określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 
obowiązujący 

118 XV/146/19 2019-11-20 
w sprawie: określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych  
na terenie gminy Oświęcim 

obowiązujący 

119 XV/147/19 2019-11-20 
w sprawie: wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Oświęcim 

wykonany 

120 XV/148/19 2019-11-20 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej 

na rok 2019 
wykonany 

121 XVI/149/19 2019-12-18 
w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Oświęcim  
na rok szkolny 2019/2020 

obowiązujący 

122 XVI/150/19 2019-12-18 

w sprawie: określenia kryteriów  
dla drugiego etapu postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia  
tych kryteriów 

obowiązujący 

123 XVI/151/19 2019-12-18 
w sprawie: przystąpienia do realizacji 
programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” edycja 2019/2020. 
obowiązujący 

124 XVI/152/19 2019-12-18 
w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu 
Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu 
wykonany 
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125 XVI/153/19 2019-12-18 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy 
Oświęcim nr XIII/134/19 z dnia 

23 październik 2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej  

dla Powiatu Oświęcimskiego 

obowiązujący 

126 XVI/154/19 2019-12-18 

w sprawie: nadania regulaminu nagród  
za wysokie wyniki w krajowym lub 

międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym i osiągnięcia sportowe 

obowiązujący 

127 XVI/155/19 2019-12-18 

w sprawie: uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie 
Gminy Oświęcim na rok 2020 

obowiązujący 

128 XVI/156/19 2019-12-18 
w sprawie: uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
terenie Gminy Oświęcim na rok 2020 

obowiązujący 

129 XVI/157/19 2019-12-18 
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Oświęcim na rok 2020 
obowiązujący 

130 XVI/158/19 2019-12-18 
w sprawie: uchwalenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oświęcim 
na rok 2020 

obowiązujący 

131 XVI/159/19 2019-12-18 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy 
Oświęcim nr LIX/454/14 z dnia 

1.10.2014 r. w sprawie ustalenia zasad 
wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży 

dla przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych 

i jednostek niższego rzędu  
w gminie Oświęcim 

obowiązujący 

132 XVI/160/19 2019-12-18 
w sprawie: wydatków budżetowych, 

których nie zrealizowane planowane kwoty 
nie wygasają z upływem roku 2019 

obowiązujący 

133 XVI/161/19 2019-12-18 
w sprawie: wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Oświęcim 

wykonany 

134 XVI/162/19 2019-12-18 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej 

na rok 2019 
wykonany 

135 XVI/163/19 2019-12-18 
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Oświęcim 
obowiązujący 

136 XVI/164/19 2019-12-18 

w sprawie: uchylenia uchwały  
nr VII/55/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 
20 marca 2019 r. w sprawie dopłat do cen 
ścieków dla gospodarstw domowych 

z terenu Gminy Oświęcim 

wykonany 

137 XVI/165/19 2019-12-18 
w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy 

Oświęcim na 2020 rok 
obowiązujący 
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III. Polityki, programy i strategie obowiązujące i realizowane w 2019 r. 

w gminie Oświęcim 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Oświęcim na lata 2015-2023 przyjęta uchwałą 

nr XX/207/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: przyjęcia 

aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Oświęcim na lata 2015-2023. 

2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata 2016-2023 przyjęty uchwałą 

nr XXXII/342/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata 2016-2023, 

zmieniony uchwałą nr VIII/66/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 kwietnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/342/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Oświęcim na lata 2016-2023. 

3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2018-2020 przyjęty 

uchwałą nr XLI/456/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: 

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2018-2020”. 

4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oświęcim 

na lata 2012-2032 przyjęty uchwałą Rady Gminy Oświęcim nr XXXVII/277/13 z dnia 

27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Oświęcim na lata 2012-2032, zmieniony 

uchwałą nr XXXIX/439/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. 

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Oświęcim na lata 2017-2032”. 

5. Regulamin finansowania kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych 

i elewacji, przyjęty Uchwałą nr VII/52/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 

2019 r. w sprawie sfinansowania kosztów transportu i deponowania odpadów 

zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji. 

6. Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę 

systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Oświęcim na proekologiczny 

Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców gminy Oświęcim przyjęty 
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uchwałą nr XXXV/407/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych 

na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego 

systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych 

na terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Oświęcim”. 

7. Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych 

źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr XLIII/484/18 

Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych źródeł 

grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zmieniony uchwałą nr III/13/18 

Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XLIII/484/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę 

niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych 

na terenie gminy Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

8. Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Oświęcim 

dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód 

i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie 

Gminy Oświęcim, przyjęty uchwałą nr VI/40/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

20 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, zmieniony uchwałą nr VII/53/19 Rady 

Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchylenia w części uchwały 

nr VI/40/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oświęcim dla spółek 

wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
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9. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim, przyjęty Uchwałą 

nr XIII/130/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 

"Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim", zmieniony uchwałą 

nr XVIII/191/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XIII/130/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: 

przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim", zmieniony 

uchwałą nr XXI/229/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XIII/130/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015 r.  

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Oświęcim”. 

10. Gminny program osłonowy dla mieszkańców gminy Oświęcim, którzy ponieśli 

zwiększone koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w związku z trwałą zmianą 

systemu ogrzewania na proekologiczne, przyjęty uchwałą nr III/12/18 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu 

osłonowego dla mieszkańców Gminy Oświęcim”, którzy ponieśli zwiększone koszty 

ogrzewania lokali mieszkalnych w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania na 

proekologiczne. 

11. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim, przyjęty 

uchwałą nr XXVI/278/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim, 

zmieniony uchwałą nr XXXVI/424/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 września 

2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/278/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

23 listopada 2016 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Oświęcim. 

12. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

na obszarze Gminy Oświęcim przyjęte uchwałą nr XXXIX/437/17 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy 

Oświęcim. 

13. Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Oświęcim na lata 2019-2021 przyjęty 

uchwałą nr LIII/571/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. 
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w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim 

na lata 2019-2021. 

14. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2019-2023 przyjęty uchwałą nr III/9/18 Rady 

Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

dla Gminy Oświęcim na lata 2019-2023. 

15. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Oświęcim na lata 2014-

2020 przyjęta uchwałą nr L/377/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Oświęcim na lata 2014-2020. 

16. Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W celu realizacji 

tego programu podjęto: 

1) uchwałę nr III/10/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie 

podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności, 

2) uchwałę nr III/11/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie 

zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących 

w zakresie zadań własnych gminy, 

3) uchwalono Program osłonowy: pomoc dzieciom z Gminy Oświęcim w formie 

dożywiania na lata 2019-2023, przyjęty uchwałą nr VI/39/19 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 20 lutego 2019 r.  

17. Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019. W celu realizacji tego programu 

podjęto uchwałę nr IX/71/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat za usługi, jak również trybu ich pobierania, zmienioną 

uchwałą nr XI/106/19 rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr IX/71/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
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i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego  

lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi jak również trybu ich pobierania. 

18. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

Gminy Oświęcim na 2019 rok, przyjęty uchwałą nr LIII/574/18 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim 

na rok 2019, zmieniony uchwałą nr VII/50/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 

2019 r. w sprawie zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim na rok 2019. 

19. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Oświęcim na 2019 

rok, przyjęty uchwałą nr LIII/575/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 

2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na terenie Gminy Oświęcim na rok 2019. 

20. Regulamin przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym  

lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe, 

przyjęty uchwałą nr X/113/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r.  

w sprawie nadania regulaminu nagród za wysokie wyniki w krajowym  

lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe. 

21. Roczny Program Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2019 rok, przyjęty uchwałą nr LII/566/18 Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2019 rok. 

22. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2019, przyjęty uchwałą nr VII/54/19 

Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Oświęcim na rok 2019”. 
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23. Karta Seniora Gminy Oświęcim, przyjęta uchwałą Rady Gminy Oświęcim 

nr VII/58/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Oświęcim programu „Karta Seniora Gminy Oświęcim”. 

24. Powołanie Rady Seniorów Gminy Oświęcim, przyjęte uchwałą nr VII/57/19 Rady 

Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów 

Gminy Oświęcim oraz nadania jej statutu. 

25. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza, przyjęta uchwałą Rady Gminy Oświęcim 

nr VIII/67/19 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

26. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Oświęcim, przyjęte uchwałą nr XI/105/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim. 
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IV. Podstawowe informacje o budżecie w 2019 r. 

 

Budżet gminy 

Rada Gminy podczas sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku przyjęła uchwałę nr IV/27/18, 

określającą plan budżetu gminy Oświęcim na 2019 rok w następujących kwotach: 

 

Tabela IV.1. Plan budżetu gminy Oświęcim na 2019 rok (w złotówkach) 

Dochody ogółem 75 935 742,59 

Dochody bieżące  68 440 101,59 

Dochody majątkowe 7 495 641,00 

Wydatki ogółem 77 185 901,72 

Wydatki bieżące 64 844 659,54 

Wydatki majątkowe 12 341 242,18 

 

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł: 

 

Tabela IV.2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. (w złotówkach) 

Dochody ogółem 86 946 290,65 

dochody bieżące  79 960 641,26 

dochody majątkowe 6 985 649,39 

Wydatki ogółem 88 679 876,78 

wydatki bieżące 75 429 517,41 

wydatki majątkowe 13 250 359,37 
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Deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami) wynosił 

1 733 586,13 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu wolnych środków. 

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 

odpowiednio (tabela IV.3): 

 

Tabela IV.3. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. 

(w złotówkach) 

Dochody ogółem 86 760 874,18 

dochody bieżące  79 941 240,37 

dochody majątkowe 6 819 633,81 

Wydatki ogółem 85 647 458,11 

wydatki bieżące 72 837 250,91 

wydatki majątkowe 12 810 207,20 

 

Wykres IV.1 Dochody i wydatki 

 

Na koniec roku zrealizowano nadwyżkę w kwocie 1 113 416,07 zł. 
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W ciągu 2019 roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 11 010 548,06 zł oraz 

wydatki wzrosły o kwotę 11 493 975,06 zł, a deficyt po zmianach wyniósł 1 733 586,13 zł.  

Środki finansowe z niewykorzystanych kredytów oraz wyemitowane papiery wartościowe 

z lat ubiegłych pozwoliły uzyskać wolne środki, które zagospodarowano przy konstrukcji 

budżetu na rok 2019. 

Stan zadłużenia z tytułu niespłaconych kredytów oraz sprzedaży papierów wartościowych 

wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje) na koniec 2019 r. 

wyniósł 12 600 000,00 zł. 

Na koniec 31.12.2019 r. gmina Oświęcim uzyskała przychody w łącznej wysokości 

6 468 778,12 zł, na które składały się wolne środki z lat ubiegłych.  

Rozchody budżetu gminy Oświęcim na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknęły się kwotą 

2 000 000,00 zł i stanowiły spłatę rat kredytów z lat ubiegłych. 

 

Omówienie wykonania dochodów 

1. Plan dochodów został wykonany w kwocie 86 760 874,18 zł, z czego: 

1) 79 941 240,37 zł dochody bieżące – 92,14 % dochodów ogółem; 

2) 6 819 633,81 zł dochody majątkowe – 7,86 % dochodów ogółem. 

2. Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco: 

1) dochody własne – 41 696 952,74 zł, co stanowi 48,05 % ogólnej kwoty dochodów 

• bieżące – 40 982 724,77 zł – 51,27 % ogólnej kwoty dochodów bieżących; 

• majątkowe – 714 227,97 zł – 10,47 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych; 

2) subwencje – 17 316 438,00 zł, co stanowi 19,96 % ogólnej kwoty dochodów 

• bieżące – 17 316 438,00 zł – 21,66 % ogólnej kwoty dochodów bieżących; 

3) dotacje – 25 841 769,35 zł, co stanowi 29,79 % ogólnej kwoty dochodów 

• bieżące – 21 614 500,58 zł – 27,04 % ogólnej kwoty dochodów bieżących; 

• majątkowe – 4 227 268,77 zł – 61,99 % ogólnej kwoty dochodów 

majątkowych; 
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4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1 905 714,09 zł, co stanowi 

2,20 % ogólnej kwoty dochodów; 

• bieżące – 27 577,02 zł – 0,03 % ogólnej kwoty dochodów bieżących; 

• majątkowe – 1 878 137,07 zł – 27,54% ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 

 

Wykres IV.2 Wykonanie dochodów wg źródeł powstania 

48%

20%

30%

2%

Dochody własne -
pozostałe

Subwencje

Dotacje

Środki pochodzące z
budżetu Unii Europejskiej

 

 

Przychody, rozchody i wynik budżetu gminy Oświęcim za 2019 rok 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2019 prezentuje tabela IV.4. 

 

Tabela IV.4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok 

Lp.  Treść Plan po zmianach Wykonanie za 2019 

I Dochody ogółem, w tym: 86 946 290,65 86 760 874,18 

1 dochody bieżące 79 960 641,26 79 941 240,37 

2 dochody majątkowe 6 985 649,39 6 819 633,81 

II Wydatki ogółem, w tym: 88 679 876,78 85 647 458,11 

1 wydatki bieżące 75 429 517,41 72 837 250,91 
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 2 wydatki majątkowe 13 250 359,37 12 810 207,20 

III Wynik – Deficyt (I-II) -1 733 586,13 1 113 416,07 

IV Przychody ogółem,  w tym: 3 733 586,13 6 468 778,12 

1 

Wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy (Deficyt budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego 

może być sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, wynikających 

z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych) 

3 733 586,13 6 468 778,12 

V Rozchody ogółem,  w tym: 2 000 000,00 2 000 000,00 

1 
Spłaty otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów 
2 000 000,00 2 000 000,00 
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Fundusz sołecki 

W budżecie ujęto poniższe zadania w ramach funduszu sołeckiego, przyjęte przez 

zebrania wiejskie. 

 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to środki finansowe wyodrębnione 

w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć 

służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. To zebranie wiejskie – czyli 

mieszkańcy danego sołectwa – podejmuje decyzję, na co mają zostać wykorzystane środki 

finansowe. Dodatkową zaletą funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu 

z budżetu państwa części poniesionych przez gminę wydatków w ramach funduszu. 

W przypadku naszej gminy, zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu sołeckim, za 2019 rok 

będzie to 26,204 % poniesionych wydatków.  

 

Tabela IV.5. Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. 

Zadanie Nazwa zadania  

Plan 

pierwotny 

(zł) 

Plan po 

zmianach 

(zł) 

Wykonanie 

(zł) 

% 

wykonania 

planu 

Razem: 392 442,42 392 442,42 391 962,48 99,88 

BAB1 

Modernizacja /remont/ 

przebudowa dróg gminnych 

na terenie sołectwa Babice 

(prace mające na celu 

poprawę jakości jezdni na  

ul. Tyskiej) 

34 720,20 34 720,20 34 720,20 100,00 

BRO1 

Modernizacja terenów 

gminnych w Broszko-

wicach pod użytkowanie 

sportowe i rekreacyjne 

wraz z montażem małej 

architektury 

25 400,00 25 400,00 25 400,00 100,00 
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BRO2 

Organizacja imprez oraz 

wydarzeń kulturalnych, 

sportowych, 

rozrywkowych, 

rekreacyjnych 

i integracyjnych dla 

mieszkańców sołectwa 

Broszkowice 

2 015,04 2 015,04 2 015,04 100,00 

BRO3 

Utrzymanie czystości, 

porządku i poprawa 

bezpieczeństwa na terenie 

sołectwa Broszkowice 

500,00 500,00 499,95 99,99 

BRZ1 
Wykonanie studni chłonnej 

na ul. Seniora w Brzezince 
14 000,00 14 000,00 14 000,00 100,00 

BRZ2 

Wykonanie poszerzenia 

(mijanek) na ul. Leśnej 

w Brzezince 

16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00 

BRZ3.1 

Organizacja imprez 

kulturalnych, sportowych 

i rekreacyjnych w sołectwie 

Brzezinka (Dzień Dziecka) 

500,00 500,00 500,00 100,00 

BRZ3.2 

Organizacja imprez 

kulturalnych, sportowych 

i rekreacyjnych w sołectwie 

Brzezinka (impreza 

integracyjna z udziałem 

organizacji społecznych) 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

BRZ3.3 

Organizacja imprez 

kulturalnych, sportowych 

i rekreacyjnych w sołectwie 

Brzezinka (Dożynki) 

3 220,20 3 220,20 3 220,20 100,00 
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DWO1.1 

Modernizacja budynku 

gminnego i terenu wokół 

niego w Dworach Drugich 

przy ul. Oświęcimskiej 

(wykonanie 

2 klimatyzatorów: Dom 

Ludowy – magazyn ciast 

przy kuchni oraz salka OSP 

na poddaszu) 

11 000,00 11 000,00 10 639,50 96,72 

DWO1.2 

Modernizacja budynku 

gminnego i terenu wokół 

w Dworach Drugich przy 

ul. Oświęcimskiej 

(wymiana drzwi 

zewnętrznych od kuchni) 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 

DWO1.3 

Modernizacja budynku 

gminnego i terenu wokół 

niego w Dworach Drugich 

przy ul. Oświęcimskiej 

(remont ogrodzenia 

od strony zachodniej – 

wymiana siatki) 

4 325,38 4 325,38 4 324,60 99,98 

GRO1 

Zagospodarowanie terenów 

rekreacyjnych wraz 

z wykonaniem obiektów 

małej architektury 

w sołectwie Grojec 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 

GRO2 

Prace 

modernizacyjne/remontowe

/adaptacyjne przy 

cmentarzu komunalnym 

przy ul. Głównej w Grojcu 

9 720,20 9 720,20 9 720,20 100,00 
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HAR1 

Opracowanie dokumentacji 

techniczno-projektowej 

oraz prace przygotowawcze 

dot. nowego budynku dla 

Ludowego Klubu 

Sportowego w Harmężach 

30 727,38 0,00 0,00 0,00 

HAR2 

Budowa oświetlenia 

ulicznego na ul. Stary Trakt 

w Harmężach 

0,00 30 727,38 30 727,38 100,00 

PLA1 

Remont/modernizacja 

Domu Ludowego 

w Pławach 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 

PLA2 
Modernizacja placu zabaw 

w Pławach 
10 866,84 10 866,84 10 848,60 99,83 

POR1 

Zakup sceny lub 

materiałów do budowy 

sceny estradowej przy 

Domu Ludowym w Porębie 

Wielkiej 

34 720,20 34 720,20 34 720,20 100,00 

RAJ1 

Adaptacja terenów 

gminnych przy nowym 

boisku LKS Rajsko pod 

miejsce sportowo-parkowo-

rekreacyjne 

34 720,20 34 720,20 34 720,20 100,00 

STG1 

Modernizacja 

i zagospodarowanie 

gminnego terenu 

rekreacyjnego w okolicach 

budynku GOPS 

w sołectwie Stawy 

Grojeckie 

30 000,00 30 000,00 29 960,34 99,87 
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STG2 

Organizacja imprez 

kulturalnych, sportowych, 

rozrywkowych, 

rekreacyjnych 

i społecznych w sołectwie 

Stawy Grojeckie (piknik 

rodzinny) 

4 720,20 4 720,20 4 720,20 100,00 

STM1 

Wykonanie wentylacji 

w budynku Remizy OSP 

w Stawach Monowskich, 

w części kuchenno-

gastronomicznej 

6 000,00 3 500,00 3 444,00 98,40 

STM2 

Zakup kompletów 

biesiadnych (stołów 

i ławek) niezbędnych 

do organizacji imprez 

wiejskich w Stawach 

Monowskich 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 

STM3 

Zakup urządzenia 

myjącego: zmywarko-

wyparzarki 

z przeznaczeniem 

do aneksu pomieszczeń 

kuchenno-

gastronomicznych remizy 

OSP w Stawach 

Monowskich 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 

STM4 

Organizacja imprez 

kulturalnych, 

rozrywkowych, sportowych 

i rekreacyjnych w Stawach 

Monowskich 

4 346,18 4 346,18 4 346,18 100,00 
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STM5 

Organizacja imprezy 

kulturalno-oświatowej dla 

mieszkańców sołectwa 

Stawy Monowskie 

0,00 1 250,00 1 250,00 100,00 

STM6 

Zakup stołu ze stali 

nierdzewnej do zaplecza 

kuchenno-

gastronomicznego budynku 

gminnego w Stawach 

Monowskich 

0,00 1 250,00 1 250,00 100,00 

WLO1 

Modernizacja/remont/ 

przebudowa, oświetlenie, 

odwodnienie dróg 

gminnych na terenie 

sołectwa Włosienica 

24 000,00 9 840,00 9 840,00 100,00 

WLO2 

Organizacja imprez oraz 

wydarzeń kulturalnych, 

sportowych, 

rozrywkowych, 

rekreacyjnych 

i integracyjnych dla 

mieszkańców sołectwa 

Włosienica 

4 220,20 4 220,20 4 220,20 100,00 

WLO3 

Zakup sprzętu oraz 

wyposażenia do organizacji 

imprez oraz wydarzeń 

kulturalnych, sportowych, 

rozrywkowych, 

rekreacyjnych 

i integracyjnych dla 

mieszkańców sołectwa 

Włosienica 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 
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WLO4 

Utrzymanie czystości, 

porządku i poprawa 

bezpieczeństwa na terenie 

sołectwa Włosienica 

2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 

WLO5 

Modernizacja/remont 

budynku gminnego – biura 

sołtysa we Włosienicy 

3 000,00 3 000,00 2 996,10 99,87 

WLO6 

Modernizacja 

i zagospodarowanie 

terenów gminnych – boisko 

do piłki nożnej przy 

ul. Myśliwskiej w sołectwie 

Włosienica 

0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 

WLO7 

Monitoring oraz 

zabezpieczenie 

antywłamaniowe magazynu 

jednostki bojowej OSP 

we Włosienicy 

0,00 4 160,00 4 160,00 100,00 

ZAB1 

Modernizacja 

i zagospodarowanie terenu 

wokół Przedszkola 

Samorządowego w Zaborzu 

34 720,20 34 720,20 34 719,39 100,00 
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V. Zadania inwestycyjne w gminie Oświęcim 

 

Inwestycje realizowane z budżetu gminy oraz pozyskanych środków zewnętrznych 

realizowane były we wszystkich sołectwach. Przy ograniczonym budżecie ich realizacja 

ukierunkowana była na najpilniejsze potrzeby mieszkańców i jednostek organizacyjnych. Do 

najważniejszych z nich należą: 

 

BRZEZINKA  

1. Zakończono realizację inwestycji prowadzonej w latach 2018-2019 – wykonana została 

kanalizacja sanitarna w miejscowości Brzezinka o długości ok. 2 km. Realizowany etap 

dotyczył częściowo ulic: Górnicza, Brzozowa, Sołtysów, Dworska Czernichowska 

i Anny Chrostek. Koszty inwestycji wraz z odtworzeniem dróg poniesione w 2019 r. 

1 628 732,23zł (całość inwestycji 4 557 359,32 zł). Zadanie częściowo realizowane 

ze środków PROW 2014 – 2020. 

2. Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 

dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau 

w Brzezince. Zadania realizowane ze środków OSPR Etap V. W ramach zadania 

wybudowano drogę od km -0+010,56 do 1+023,09 o długości 1030 m. W grudniu 

2019 r. ten zakres prac został oddany do użytkowania. Pozostałe prace, 

m.in. dokończenie ścieżki rowerowej, chodnika i oświetlenia planowane  

są do wykonania w roku 2020. Koszty inwestycji w 2019 r. wyniosły 4 484 244,01 zł 

(w 2018 r. – 2 588 613,68 zł). 

3. Wymiana przyłącza energetycznego do budynku remizy OSP w Brzezince – 5 186,68 zł. 

4. Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Brzezinka – 43 208,00 zł. 

W tej kwocie 30 tys. to nagroda, którą Andrzej Ryszka otrzymał za zdobycie drugiego 

miejsca w konkursie "Najlepszy Sołtys Małopolski". Zakres wykonanych robót: altana 

drewniana o pow. 35 m2, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia (fot. V.1.). 
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Fot. V.1. Altana w Brzezince 

 

 

5. Opracowanie koncepcji projektowej budowy nowego przedszkola w Brzezince. 

Wydatek poniesiony w 2019 r. – 28 905,00 zł (wartość całej umowy – 57 810,00 zł). 

Planowany termin realizacji do 30 czerwca 2020 r. 

6. Wykonanie progów zwalniających na ul. Brzozowej – 17 958,00 zł. 

 

W ramach środków z funduszu sołeckiego 

1. Wykonanie studni chłonnej na ul. Seniora w Brzezince. Wydatki poniesione w 2019 r. – 

25 938,22 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi Brzezinka – 14 tys. zł. Wartość 

całej inwestycji wraz z wykonaną wcześniej dokumentacją projektową wyniosła 

28 398,22 zł)  

2. Wykonanie poszerzenia (mijanek) na ul. Leśnej. I etap zadania – utwardzenie poboczy 

kosztowało 16 085,91 zł (w tym środki funduszu sołeckiego wsi Brzezinka 16 tys. zł). 
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BROSZKOWICE  

1. Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Broszkowicach wraz z utworzeniem 

Izby Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Oświęcim – 163 290,47zł.  

Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prócz prac rozbiórkowych i demontażowych 

wykonano zbrojenia ścian wewnętrznych oraz dodatkowe zbrojenie w miejscach pęknięć, 

a także nowe tynki ścian. Wyremontowano podłogę, zamontowano sufit podwieszany, 

wymieniono drzwi zewnętrzne, zmodernizowano instalację elektryczną i wykonano roboty 

wykończeniowe. W ramach robót dodatkowych wyremontowano schody zewnętrzne wraz 

z balustradą (z tyłu budynku). 

 

Fot. V.2. Sala widowiskowa w Domu Ludowym w Broszkowicach 

 

 

2. Rozbudowa oświetlenia na ul. Zgodnej o wartości 8 665,24 zł. 

3. Wymiana ławek (nowe siedziska wraz z konstrukcja) przy boisku LKS 

w Broszkowicach – 7 500 zł.  
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W ramach środków funduszu sołeckiego 

Modernizacja terenów gminnych pod użytkowanie sportowe i rekreacyjne wraz z montażem 

małej architektury w Broszkowicach. Wartość inwestycji – 30 899,30 zł. W 2019 r. 

zrealizowano II etap prac budowy boiska do koszykówki. W jego zakresie wykonano 

nawierzchnię betonową i zamontowano zestaw koszy do gry.  

 

BABICE  

1. Zrealizowano etap I zadania pn. „Nowa przestrzeń dla podnoszenia kapitału społecznego 

i aktywności społecznej dla mieszkańców – modernizacja Szkoły Podstawowej 

w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem 

terenów przyległych”. Wydatki poniesione w 2019 r. – 920 867,90 zł, (całość inwestycji 

1 383 456,90 zł). Prace prowadzone były w latach 2018-2019. W zakresie tego etapu 

wykonano: rozbiórkę istniejącego parterowego budynku oraz istniejących nawierzchni 

utwardzonych, placu zabaw; wykonano boisko wielofunkcyjne; boisko do piłki nożnej 

z nawierzchnią ze sztucznej trawy; ogrodzenia; piłkochwyty, a także obiekty małej 

architektury, wymieniono nawierzchnię utwardzoną – chodniki i drogę 

przeciwpożarową, wycięto stare drzewa oraz nasadzono nowe zgodnie z decyzją 

Starosty Oświęcimskiego (Fot.V.3). 

2. Poprawa odwodnienia odcinka ul. Spacerowej w Babicach (od posesji 16 g do posesji 

19 C). Wartość inwestycji wyniosła 13 394,70 zł. 

3. Wykonanie progów zwalniających na ul. Starowiślnej. Wartość zadania – 8 979,00 zł. 
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Fot. V.3. Kompleks sportowy w Babicach 

 

 

W ramach środków funduszu sołeckiego 

Modernizacja/remont/przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa – remont nawierzchni 

na ul. Tyskiej. Całkowita wartość zadania: 39 485,46 zł, kwota z funduszu 34 720,20 zł,  

 

DWORY DRUGIE 

W ramach środków funduszu sołeckiego 

Modernizacja Domu Ludowego i terenu wokół niego w Dworach Drugich przy 

ul. Oświęcimskiej, w tym: 

1) montaż 2 klimatyzatorów: Dom Ludowy – magazyn ciast przy kuchni oraz sala zebrań 

OSP. Wartość 10 639,50 zł; 

2) wymiana drzwi zewnętrznych – 2 000,00 zł; 

3) remont ogrodzenia (wymiana siatki) – 4 325,38 zł. 
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HARM ĘŻE 

1. Remont budynku gminnego w Harmężach o wartości 362 276,83 zł. W ramach zadania 

wykonano remont dachu, w tym: wymianę pokrycia dachu i elementów więźby 

dachowej i stropów, a także remont pomieszczeń LKS i kotłowni oraz wymieniono 

przyłącze energetyczne do budynku. 

 

Fot. V. 4. Budynek gminny w Harmężach 

 

2. Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach – usunięcie 

nieprawidłowości wykazanych przez PINB (etap I – skucie poluzowanych tynków, 

izolacja ścian piwnic, wymiana elementów konstrukcji dachu). Wartość zadania – 64 

328,31 zł. 

 

W ramach środków funduszu sołeckiego 

Budowa oświetlenia przy ul. Stary Trakt. Wartość zadania – 53 055,90 zł, kwota 

wydatkowana z funduszu sołeckiego – 30 727,38 zł.  
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GROJEC 

1. Przebudowa ul. Al. Ogrodowej w Grojcu. Wydatki poniesione w 2019 r. – 416 782,18 zł 

(całkowita wartość zadania – 677 055,01 zł). Na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicą Szembeka poszerzono jezdnię, 

wykonano nową podbudowę i nawierzchnię, kanalizację deszczową, wybudowano 

chodnik i miejsca parkingowe, a także dwa progi zwalniające z kostki brukowej. 

Na przebudowę jezdni gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie ok. 113 tys. złotych 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

 

Fot. V. 5. Przebudowa ul. Al. Ogrodowej w Grojcu 

 

 

2. Modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1550/4 – ul. Kółkowa 

w Grojcu, etap III. Wartość zadania 65 254,53 zł. Wykonano nową nawierzchnię 

i pobocza, wraz z wyrównaniem podbudowy, a także oczyszczono fragment rowu 

odwadniającego. Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie do tego zadania z budżetu 
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województwa małopolskiego ze środków na modernizację dróg dojazdowych do pól 

uprawnych w kwocie 30 tys. zł. 

3. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grojcu (termin realizacji 

do 30 kwietnia 2020). Wartość całości inwestycji – 130 000,00 zł – będzie płatna 

w 2020 r.  

4. Modernizacja szkoły podstawowej w Grojcu – wymiana okien na sali gimnastycznej 

oraz drzwi zewnętrznych – 40 774,50 zł. 

 

Fot. V.6. Modernizacja szkoły podstawowej w Grojcu 

 

5. Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Puściny) zlokalizowanej na działce nr 12/62 

w Łazach. Wartość zadania 49 996,23 zł. 

6. Wykonanie alejek na cmentarzu w Grojcu – 23 739,00 zł. 
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Foto. V.7. Budowa alejek na cmentarzu w Grojcu 

 

 

Zadania realizowane z powiatem oświęcimskim 

1. Modernizacja ul. Jagiellończyka w Grojcu na odcinku ok. 160 m. Inwestorem zadania 

jest Starostwo Oświęcimskie. Wysokość dotacji udzielonej przez gminę Oświęcim 

w 2019 r. to 21 650,16 zł. Całkowita wartość zadania 152 880,32 zł.  

2. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Jagiellończyka w Grojcu. Inwestorem zadania jest 

Starostwo Oświęcimskie. Wysokość dotacji udzielonej przez gminę Oświęcim w 2019 r. 

– 27 989,55 zł. Całkowita wartość zadania -  84 479,11 zł. 

 

PORĘBA WIELKA  

1. Budowa ogrodzenia terenu LKS w Porębie Wielkiej. Wartość zadania – 14 112,04 zł. 

2. Rozbudowa oświetlenia na ul. Leśniczówka. Wartość zadania – 6 055,24 zł. 

3. Usuwanie skutków wichury – naprawa dachu budynku gminnego (pałac) w Porębie 

Wielkiej. Wartość – 26 619,18 zł. 
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4. Wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w budynku remizy OSP w Porębie Wielkiej. 

Wartość zadania – 55 147,05 zł. Gmina otrzymała do zadania dofinansowanie ze 

środków WFOŚ w wysokości 18 000 zł. 

5. Remont dachu garażu OSP w Porębie Wielkiej (wymiana pokrycia, więźby i instalacji 

odgromowej) o wartości 60 360,67 zł. 

 
Fot. V. 8. Remont dachu garażu OSP w Porębie Wielkiej  

 

6. Remont nawierzchni odcinka jezdni ul. Odnoga. Wartość zadania – 23 608,76 zł  

7. Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzenia siłowni zewnętrznej o wartości 

6 800,07 zł 

W ramach środków funduszu sołeckiego 

Zakup sceny lub materiałów do budowy sceny estradowej przy Domu Ludowym w Porębie 

Wielkiej. Budowa sceny o konstrukcji drewnianej (zadnie dwuletnie: 2019 – 40 920,20 + 

2020 – 34 214,48 zł). 
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PŁAWY 

W ramach środków funduszu sołeckiego 

1. Remont/modernizacja Domu Ludowego w Pławach – montaż klimatyzatora oraz remont 

pomieszczenia zmywalni –za kwotę 10 000,00 zł. 

2. Modernizacja placu zabaw – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o wartości 

10 866,60 zł. 

 

RAJSKO 

1. Usuwanie skutków wichury – naprawa dachu budynku gminnego w Rajsku (budynek 

CUW) – 30 407,31 zł. 

2. Budowa ogrodzenia terenu gminnego przy LKS Rajsko – 14 200,00 zł. 

W ramach środków funduszu sołeckiego 

1. Adaptacja terenów gminnych przy nowym boisku LKS Rajsko pod miejsce sportowo-

parkowo-rekreacyjne (kolejny etap inwestycji na tym terenie, obejmujący budowę altany 

oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej) o wartości 53 734,00 zł, w tym środki 

z funduszu sołeckiego – 34 720,20 zł. 

Fot. V. 9. Teren sportowo-parkowo-rekreacyjny w Rajsku 
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STAWY MONOWSKIE  

W ramach środków funduszu sołeckiego 

Wykonanie wentylacji w budynku remizy OSP w Stawach Monowskich w części kuchenno-

gastronomicznej o wartości 3 444,00 zł.  

 

STAWY GROJECKIE  

1. Modernizacja ul. Bagiennej w Grojcu o wartości 151 670,85 zł. Zakres prac objął 

wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz pobocza. Wyremontowano ponad dwieście 

metrów ulicy w km od 0+155 do 0+373,3. 

 

Fot. V. 10. Modernizacja ulicy Bagiennej 

 

2. Remont drogi wewnętrznej – odnogi ul. Marii Radziwiłł za kwotę 104 707,03 zł. Zakres 

prac objął wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz pobocza. Gmina Oświęcim 

uzyskała na ten cel dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego ze środków 

na modernizację dróg dojazdowych do pól uprawnych w kwocie 70 tys. zł.  
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W ramach środków funduszu sołeckiego 

Modernizacja i zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w okolicach budynku 

GOPS w Stawach Grojeckich (kolejny etap prac na tym terenie, w którym wykonano boisko 

o nawierzchni trawiastej oraz piłkochwyty). Wartość zadania to 29 960,34 zł. 

 

WŁOSIENICA  

Wymiana bramek przy boisku LKS Włosienica za kwotę 7 500,00 zł. 

W ramach środków funduszu sołeckiego 

Budowa piłkochwytów na terenie boiska LKS Włosienica – 10 000,00 zł. 

Zadania realizowane z powiatem oświęcimskim 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego (odc. 1 – od ul. 1 Maja do skrzyżowania 

z ul. Dębową) za kwotę prawie 535 tys. zł. Inwestycja realizowana przez Starostwo 

Powiatowe, a współfinansowana przez gminę Oświęcim. Kwota dotacji rozliczona w 2019 r.: 

181 953,35 zł. Zadanie objęło budowę chodnika i sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę 

jezdni (poszerzenie) i zjazdów, zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej, wykonanie 

oznakowania drogowego.  

 

Fot. V. 11. Ulica Suskiego we Włosienicy 
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ZABORZE  

1. Remont drogi gminnej ul. Borowiec w km 0+000,00 - +328,40 oraz 0+510 – 1+452,00. 

Wydatki poniesione w 2019 r. 200 000,00 zł (wartość całości inwestycji 

to 1 221 811,57). Termin realizacji zadania – 30.06.2020 r.  

2. Modernizacja ul. Wodnej za kwotę 119 273,08 zł. Na odcinku o długości  

170 m od skrzyżowania z ulicą Porębską wykonano podbudowę i nawierzchnię oraz 

pobocza. Kolejny fragment ulicy Wodnej o podobnej długości utwardzono i wyrównano 

tłuczniem. Zadanie dofinansowane z budżetu województwa małopolskiego ze środków 

na modernizację dróg dojazdowych do pól uprawnych w kwocie 50 tys. zł. 

 

Fot. V. 12. Modernizacja ul. Wodnej w Zaborzu 

 

 

3. Remont odcinka nawierzchni ul. Akacjowej o wartości 100 926,36 zł. W ramach zadania 

wykonano remont nawierzchni i poboczy ulicy Akacjowej na odcinku o długości 

160 metrów. 
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Fot. V. 13. Remont odcinka nawierzchni ul. Akacjowej w Zaborzu 

 

 

4. Remont nawierzchni odcinka ul. Pod Dębem w Zaborzu – 219 232,24 zł. (Modernizacja 

odcinka długości 378 mb: rozebranie przepustów pod zjazdami, odtworzenie przepustów 

pod zjazdami, oczyszczenie przydrożnego rowu, wykonanie warstwy profilującej 

z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni – warstwa wiążąca z betonu 

asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 

wykonanie pobocza, montaż progów zwalniających). 

5. Remont odcinka ul. Pod Dębem w Zaborzu i ul. Odnoga w Porębie Wielkiej – o wartości 

205 033,77 zł. 

6. Modernizacja budynku LKS Zaborzanka – modernizacja wewnętrznej instalacji 

elektrycznej za kwotę 17 700,00 zł. 

7. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Zaborzu – wymiana pokrycia 

dachu, oraz remont pomieszczenia na poddaszu. Wartość inwestycji – 156 753,16 zł. 
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Fot. V. 14. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Zaborzu 

 

 

W ramach środków funduszu sołeckiego 

Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Zaborzu – 

wymiana nawierzchni alejek. Wartość inwestycji – 34 719,39 zł  

 

BUDYNEK URZĘDU GMINY  

1. Wymiana okien w pomieszczeniu na parterze za kwotę 5 830,00 zł. 

2. Remont poszycia dachowego – 98 676,86 zł. 

3. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie przy urzędzie – 23 370 zł. 
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VI. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami w gminie Oświęcim  

 

Ochrona środowiska w gminie Oświęcim realizowana jest m.in. przez wprowadzane 

regulaminy, programy i inne dokumenty dotyczące poszczególnych zagadnień z zakresu 

ochrony środowiska, do najważniejszych w tym zakresie należą: 

1. „Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2020”. Działania podejmowane w roku 

2019 to m. in.: realizacja programów mających na celu eliminację niskosprawnych 

urządzeń na paliwo stałe, przygotowanie i aktualizacja bazy źródeł ciepła, działania 

mające na celu wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania 

pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, edukacja ekologiczna, działania 

promocyjno-informacyjne, podejmowanie działań krótkoterminowych w przypadku 

ogłoszenia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, realizacja programu 

dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest, realizacja programu 

mającego na celu zwiększenie ilości instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie 

gminy. 

2. „Regulamin finansowania kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających 

azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji” – 

w ramach programu w roku 2019 odebrano od mieszkańców gminy Oświęcim 112 226 

Mg odpadów zawierających azbest za kwotę 39 997,34 zł,  pochodzących ze środków 

własnych gminy. 

3. „Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Oświęcim dla 

spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód 

i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie 

gminy Oświęcim” – w roku 2019 udzielono dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej 

w Oświęcimiu w kwocie 15 000,00 zł brutto na zadanie pn. „Wyprofilowanie skarp i dna 

rowu „Grabowiec” w Porębie Wielkiej, L=50 mb, w km 1+129-1+179”.  

4. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Oświęcim” – w ramach realizacji uchwały 

podejmowane były działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy 

Oświęcim, w tym przede wszystkim zadania tożsame z wymogami określonymi 

w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego (uchwała 
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nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.) oraz 

„Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2020”. Podejmowane działania to m. in.: 

realizacja programów mających na celu eliminację niskosprawnych urządzeń na paliwo 

stałe, przygotowanie i aktualizacja bazy źródeł ciepła, działania mające na celu 

wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych 

na powierzchni ziemi, edukacja ekologiczna, działania promocyjno-informacyjne, 

podejmowanie działań krótkoterminowych w przypadku ogłoszenia zagrożenia 

zanieczyszczeniem powietrza. Ponadto na stronie gminy istnieje zakładka tematyczna 

„Ochrona powietrza”, w celu łatwiejszego wyszukiwania informacji związanych 

z ograniczeniem niskiej emisji oraz efektywnością energetyczną. Obecnie podjęto 

działania związane z przygotowaniem i uchwaleniem nowego Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim, który powinien zostać wniesiony pod obrady 

Rady Gminy Oświęcim do końca 2020 r. 

5. „Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych 

źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Oświęcim”, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest likwidacja 

niskosprawnych węglowych kotłów c.o. i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłami 

na ekogroszek, spełniającymi wymogi tzw. „uchwały anty-smogowej” w 150 budynkach 

mieszkalnych w gminie Oświęcim. Dodatkiem do części inwestycyjnej jest pakiet 

działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, zwiększających świadomość 

w zakresie ochrony powietrza. Projekt trwa od grudnia 2017 r. do czerwca 2020 r., jego 

wartość w zaokrągleniu wynosi 1 380 tys. zł, w tym przewidziane dofinansowanie – 

1 353 tys. zł, środki własne gminy – 27 tys. zł.  

Beneficjent końcowy (osoba fizyczna posiadająca nieruchomość na terenie gminy) może 

uzyskać dotację w maksymalnej wysokości 9 000 złotych, z czego 8 000 zł na kocioł 

z montażem oraz 1 000 zł na wykonanie instalacji niezbędnych do realizacji inwestycji. 

W roku 2019 r. dofinansowano 39 zadań, polegających na wymianie kotłów w budynkach 

mieszkalnych. Wysokość przeznaczonych środków wyniosła 310 705,95 zł. Realizacja 

projektu prowadzona jest na podstawie „Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowej na wymianę niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych 

zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim”, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (zmieniona 

uchwałą nr III/13/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.). 

W roku 2019 w ramach powyższego projektu zakupiono 3 sensory jakości powietrza 

dla sołectw w gminie Oświęcim za łączną kwotę 3 653,10 zł. Dane z sensorów dostępne są 

dla mieszkańców online poprzez stronę internetową oraz poprzez aplikację na smartfony. 

6. „Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę 

systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w gminie Oświęcim na proekologiczny”. 

W roku 2019 udzielono dofinansowania dla 102 wnioskodawców, w zakresie wymiany 

niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwo stałe na nowe kotły gazowe 

(97 dotacji), ogrzewanie elektryczne (2 systemy), ogrzewanie z pompą ciepła 

(2 systemy) oraz kocioł na biomasę (1 urządzenie). Wydatkowano 524 283,78 zł, w tym 

15 000,00 zł ze środków powiatu oświęcimskiego oraz 509 283,78 zł ze środków gminy 

Oświęcim. W ramach środków gminy Oświęcim ujęto darowiznę firmy Synthos S.A. 

w wysokości 250 000,00 zł. 

7.  „Gminny program osłonowy dla mieszkańców gminy Oświęcim, którzy ponieśli 

zwiększone koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w związku z trwałą zmianą systemu 

ogrzewania na proekologiczne” – w roku 2019 nie wpłynął żaden wniosek do programu. 

8. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim” – w ramach 

przestrzegania zapisów regulaminu w 2019 r. przeprowadzono 210 kontroli w zakresie 

sposobu i częstotliwości pozbywania się przez mieszkańców nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości.  

9. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin 

województwa małopolskiego” – finansowany z RPO WM 2014-2020. Projekt 

realizowany jest od grudnia 2018 r. do grudnia 2020 r., z przewidzianą możliwością 

wydłużenia terminu realizacji do roku 2021. Gmina Oświęcim jest jedną z 41 gmin-

partnerów w tym projekcie. Całkowita wartość działania dla wszystkich gmin-partnerów 

to blisko 69 mln zł. Gminie Oświęcim, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego 

przez mieszkańców, przypadnie około 810 000,00 złotych na łącznie 39 instalacji paneli 

fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła w gospodarstwach domowych. 

Montaż finansowy projektu opiera się na 2 pozycjach: wkład własny użytkowników 
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końcowych w wysokości 40% ceny netto instalacji oraz dofinansowanie 60% ceny netto. 

Po stronie gminy występują jedynie koszty okołobudżetowe. W związku z realizacją 

projektu zostały podjęte dwie uchwały – nr LIII/573/18 z dnia 17 października 2018 r. 

w sprawie powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski projekt budowy 

instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (opisana 

w dziale dotyczącym programów, strategii i uchwał dotyczących kwestii ochrony 

środowiska, pkt VII) oraz nr XXXVII/430/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Oświęcim do projektu pn. „Partnerski projekt 

budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. 

W ramach projektu w roku 2019 gmina Oświęcim przekazała w ramach kosztów 

okołoprojektowych (pokrywanych z budżetu gminy) dotację celową dla gminy Kocmyrzów-

Luborzyca w wysokości 3 783,50 zł. Z uwagi na niewykorzystanie całości dotacji, zwrócone 

zostały środki w wysokości 13,50 zł, ponieważ poniesione przez gminę Kocmyrzów-

Luborzyca koszty okazały się niższe, niż pierwotnie założono, ponadto poniesiono dodatkowe 

koszty okołoprojektowe w wysokości 3 105,14 zł. 

10. Wdrażanie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – 

Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE 14 IPE PL 021/LIFE-IP MALOPOLSKA), 

współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach Unii 

Europejskiej – projekt ma na celu działania edukacyjne w zakresie ochrony powietrza. 

Realizowany jest formalnie od 2015 roku do końca 2023 r. Jest to projekt województwa, 

w którym uczestniczą 62 gminy. Kluczowym zadaniem jest realizacja przez organy 

publiczne dyrektyw dotyczących poprawy ochrony powietrza poprzez określone 

działania samorządu oraz bezpośrednie doradztwo dla mieszkańców. Budżet ogólny 

projektu to ok. 70 mln zł, z czego dofinansowanie to ok. 42 mln zł. Koszty projektu po 

stronie gminy to przede wszystkim finansowanie wyposażenia stanowiska i pracy 

bieżącej ekodoradcy (wynagrodzenie jest wkładem własnym gminy). W ramach 

dofinansowania finansowane są przedsięwzięcia nieinwestycyjne (m.in. organizacja 

wydarzeń, działania edukacyjne, w tym zakup materiałów informacyjnych 

i promocyjnych), zakup sensorów jakości powietrza, zakup zestawów oszczędności 

energii, na łączną kwotę ok. 32 000 euro (ok. 135 000 zł).  

Działania podjęte w 2019 r. w ramach powyższego projektu polegały m. in. na: 
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1) prowadzeniu zajęć w szkołach i przedszkolach (łączna liczba uczestników w 2019 r. 

wyniosła około 675 osób);  

2) obecności ekodoradcy na wydarzeniach gminnych (stoisko informacyjne na zebraniach 

wiejskich, Dniach Gminy, turnieju sportowym, spotkaniu noworocznym);  

3) dystrybucji materiałów informacyjnych – ulotek (w tym poprzez rozesłanie informacji 

o uchwale antysmogowej wraz z informacją o wysokości opłat za odpady), plakatów, 

naklejek na kotły (łącznie rozdystrybuowano 11 546 sztuk materiałów informacyjnych);  

4) publikowaniu artykułów o tematyce ekologicznej na stronie internetowej gminy 

i w gazecie gminnej (32 artykuły);  

5) zakupie 10 sensorów jakości powietrza dla sołectw w gminie Oświęcim za łączną kwotę 

10 471 zł oraz pokrycie kosztów abonamentu za ich użytkowanie za łączną kwotę 

7 835,10 zł. Dane z sensorów dostępne są dla mieszkańców online poprzez stronę 

internetową oraz poprzez aplikację na smartfony. 

Podejmowanie działań krótkoterminowych w przypadku ogłoszenia zagrożenia 

zanieczyszczeniem powietrza – informacja o stanie powietrza w danym dniu oraz 

o ogłoszonym zagrożeniu zanieczyszczeniem powietrza publikowana była na stronie 

internetowej gminy oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy, ponadto 

przekazywana sms-owo do szkół i przedszkoli. Placówki oświatowe na bieżąco zamieszczają 

informacje o stanie powietrza, na podstawie danych sms, ze strony internetowej lub pomiarów 

sensorów jakości powietrza. 

11. Przygotowanie i aktualizacja bazy inwentaryzacji źródeł ciepła – w roku 2019 

przeprowadzona została inwentaryzacja sposobu ogrzewania budynków na terenie 

gminy Oświęcim drogą wywiadu w terenie. Inwentaryzacja przeprowadzona była przez 

firmę Atmoterm S.A. i kosztowała w sumie 85 485,00 zł. Aktualizacja danych 

dokonywana była również na podstawie wniosków o udzielenie dotacji, składanych 

w Urzędzie Gminy Oświęcim, danych pochodzących z kontroli palenisk (w zakresie 

przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz uchwały antysmogowej). Łącznie w roku 

2019 wprowadzono 5 487 pozycji danych dotyczących budynków. Obecnie 

zinwentaryzowanych jest ponad 95% budynków na terenie gminy Oświęcim. 

12. Wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych 

na powierzchni ziemi – w roku 2019 przeprowadzonych zostało 156 kontroli w tym 

zakresie. Pobrano 9 próbek popiołu, co skutkowało skierowaniem 5 wniosków 



56 

 

o ukaranie na policję. Koszt badania próbek popiołu wyniósł 2 952,00 zł i został pokryty 

ze środków programu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE 14 IPE PL 021/LIFE-IP 

MALOPOLSKA dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej. 

13. Prowadzone ewidencje i rejestry z zakresu ochrony środowiska 

Gmina Oświęcim na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Na koniec 2019 r. w ewidencji gminnej znajdowało się 3 388 zbiorników bezodpływowych 

oraz 470 przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego 26 przydomowych oczyszczalni 

zostało zgłoszonych w 2019 r.  

Zezwolenie na prowadzenie na terenie gminy Oświęcim działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadało 14 podmiotów, 

w roku 2019 nie wydano nowych zezwoleń.  

Na koniec 2019 r. do prowadzonego przez Wójta Gminy Oświęcim rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych wpisanych było 13 podmiotów. 

14. System gospodarki odpadami komunalnymi 

Na terenie gminy Oświęcim gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

objęci są właściciele zamieszkanych nieruchomości.  

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oświęcim 

w 2019 r. wynosiły odpowiednio: 

1) w terminie 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.: 

a) 11,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów zbieranych w sposób 

selektywny, 

b) 20,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów nie zbieranych w sposób 

selektywny, 

2) w terminie 01.04.2019 r. – 31.12.2019 r.: 

a) 14,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów zbieranych w sposób 

selektywny, 
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b) 25,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów nie zbieranych w sposób 

selektywny. 

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 16 855 

mieszkańców. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

zamieszkanych nieruchomości z terenu gminy Oświęcim, w roku 2019 świadczona była na 

podstawie umowy nr 20/P/2017 zawartej w dniu 21.12.2017 r. z firmą SUEZ Południe Sp.  

z o. o.. Wykonawca powierzył realizację części zamówienia podwykonawcy – 

Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu „EKO-KOMBID” Beata Obstarczyk. 

Odpady komunalne odbierane były z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 

6907 z pózn. zm.) oraz w obowiązującej uchwale Rady Gminy Oświęcim w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Oświęcim i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 

6990 z późn. zm.): 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa 

tygodnie; 

2) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło – 

co najmniej jeden raz na miesiąc; 

3) odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku, w kwietniu i październiku; 

4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym 

odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie (szkło, papier, 

tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe, metale), odpady ulegające biodegradacji oraz 

odpady wielkogabarytowe odbierane były bezpośrednio z terenu nieruchomości.  

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy 

Oświęcim w 2019 r. zlokalizowany był w Porębie Wielkiej przy ul. Wadowickiej 84, 32-600 

Oświęcim (na terenie firmy „Trevira” Wiesława Pawełczyk, Kazimierz Pawełczyk Sp. J.) 

prowadzony przez firmę SUEZ Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie.  
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W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 

zamieszkałych mogli bezpłatnie przekazać do PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób 

selektywny, takie jak: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe; 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

(odpady zielone, w ilości do 0,5 m3 na nieruchomość na miesiąc); 

6) przeterminowane leki i chemikalia; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10) zużyte opony, w ilości do 4 szt. z nieruchomości na rok, wyłącznie z samochodów 

osobowych, ciągników rolniczych i pojazdów jednośladowych; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 0,2 Mg 

na nieruchomość na rok. 

W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. odebrano 

i zebrano w sumie 6 442,44 Mg (ton) odpadów, w tym: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 4 958,30 Mg; 

2) odpadów selektywnie zebranych (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) – 

796,24 Mg; 

3) odpady pozostałe – 687,90 Mg. 

W roku 2019 koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu gminy Oświęcim wyniósł 

2 740 787,98 zł.  
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VII. Gospodarka przestrzenna 

 

Dnia 28 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę nr XI/105/19 w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Oświęcim. 

W 2019 r. trwały prace nad: 

1. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu 

położonego w sołectwie Broszkowice zgodnie z uchwałą nr X/104/15 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. Jest to postępowanie naprawcze uchwały 

nr LVIII/435/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego 

w sołectwie Broszkowice. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu 

położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec, Grojecka zgodnie 

z uchwałą nr X/105/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. Jest to 

postępowanie naprawcze uchwały nr LVIII/437/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia  

27 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Zaborze. 

3. Opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w sołectwie Brzezinka zgodnie 

z uchwałą nr X/99/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 czerwca 2019 r. 

4. Opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w sołectwie Harmęże zgodnie z uchwałą nr X/100/19 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 18 czerwca 2019 r. 

5. Opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w sołectwie Pławy zgodnie z uchwałą nr X/101/19 Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

Podjęto uchwałę w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka 

i Nowy Świat zgodnie z uchwałą nr XIII/127/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

23 października 2019 r. 
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Zgodnie z informacją wygenerowaną z systemu informacji przestrzennej gminy Oświęcim na 

terenie gminy Oświęcim miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

jest 1602,2 ha, to jest 21,4 % powierzchni gminy Oświęcim.  

W 2019 r. wydano : 

1) 39 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego; 

2) 1 decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

3) 100 decyzji o warunkach zabudowy, w tym dotyczące: zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej – 87, zabudowy zagrodowej – 2, zabudowy usługowej – 2, innej 

zabudowy – 9; 

4) 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy. 

W 2019 r. nadano 124 numerów nieruchomościom zlokalizowanym na terenie gminy 

Oświęcim. 
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VIII. Gospodarka komunalna gminy Oświęcim  

 

Gospodarka gruntami – zmiany w 2019 r.  

1. Zmniejszenia stanu mienia gminy Oświęcim 

1) sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Zaborzu oznaczonej działką 

nr 477/1 o pow. 0,0804 ha wraz z udziałami wynoszącymi 1/8 cz. w działkach 477/10 

o pow. 0,0252 ha oraz dz. 477/11 o pow. 0,2682 ha w rejonie ulicy Grojeckiej 

w Zaborzu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniową, za cenę brutto 92 328,72 zł (w tym podatek VAT 23%); 

2) sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Zaborzu oznaczonej działką 

nr 477/7 o pow. 0,1120 ha wraz z udziałami wynoszącymi 1/8 cz. w działkach 477/10 

o pow. 0,0252 ha oraz dz. 477/11 o pow. 0,2682 ha w rejonie ulicy Grojeckiej 

w Zaborzu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniową, za cenę brutto 124 429,26 zł (w tym podatek VAT 23%); 

3) sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Zaborzu oznaczonej działką 

nr 477/8 o pow. 0,1190 ha wraz z udziałami wynoszącej 1/8 cz. w działkach 477/10 

o pow. 0,0252 ha oraz dz. 477/11 o pow. 0,2682 ha w rejonie ulicy Grojeckiej 

w Zaborzu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniową, za cenę brutto 131 485,77 zł (w tym podatek VAT 23%); 

4) sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Babicach oznaczonej działką 

nr 484 o pow. 0,3197 ha przy ulicy Kwiatowej, w planie miejscowym przeznaczonej 

pod zabudowę mieszkaniową, za cenę brutto 118 018,50 zł (w tym podatek VAT 

23%); 

5) sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej, oznaczonej 

działkami nr 21/1 i 22/1 o łącznej pow. 0,4646 ha przy ulicy Wadowickiej. Brak planu 

miejscowego dla nieruchomości i brak decyzji ustalającej warunki zabudowy. 

Nieruchomość sprzedana za cenę brutto 202 000,00 zł; 

6) sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zaborzu, oznaczonej 

działką nr 210/401 o pow. 0,0077 ha przy ulicy Jaworowej. Brak planu miejscowego 

dla nieruchomości i brak decyzji ustalającej warunki zabudowy. Nieruchomość 

zbywana dla poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, za cenę 

6 000,00 zł. 
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2. Zwiększenia stanu mienia gminy Oświęcim 

1) regulacja stanu prawnego dróg w trybie art. 73 art. ustawy z dnia 13 października 

1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną: 

• nabycie nieruchomości w obrębie Zaborze o łącznej powierzchni 0,1034 ha zajętej 

pod drogę gminną ul. Pod Dębem, 

• nabycie nieruchomości w obrębie Grojec o łącznej powierzchni 0,1355 ha zajętej 

pod drogę gminną ul. Skotnica i Al. Ogrodową;  

2) regulacja stanu prawnego w trybie komunalizacji, ustawy z dnia 10.05.1990 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1990 r. nr 32 poz. 191 z późn. zm.): 

• nabycie nieruchomości w obrębie Dwory Drugie o powierzchni 0,1128 ha zajętej 

pod drogę wewnętrzną ul. Grabina,  

• nabycie nieruchomości o powierzchni 0,0974 ha położonej w rejonie ulicy 

Edukacyjnej w Rajsku, 

• nabycie nieruchomości o powierzchni 0,2646 ha położonej w rejonie ulicy 

B. Chowańca. 

 

3. Nabycie nieodpłatne nieruchomości: 

1) nabycie nieodpłatne od osób fizycznych nieruchomości w Zaborzu zajętej pod drogę 

wewnętrzną ulicę Słowiczą o powierzchni 0,0005 ha; 

2) nabycie nieodpłatne od osób fizycznych udziałów 21538/67200 cz. w powierzchni 

0,2375 ha nieruchomości w Zaborzu zajętej pod drogę wewnętrzną ulicę Borowiec; 

3) nabycie nieodpłatne od osób fizycznych nieruchomości w Porębie Wielkiej zajętej pod 

drogę wewnętrzną ulicę Nad Potokiem o powierzchni 0,0752 ha; 

4) nabycie nieodpłatne od osób fizycznych nieruchomości w Zaborzu zajętej pod drogę 

wewnętrzną, odcinek ulicy Węgielnik o powierzchni 0,0700 ha. 

 

4. Nabycie nieruchomości w trybie zasiedzenia na podstawie postanowienia sądowego: 

1) nieruchomość w Dworach Drugich o powierzchni 0,7542 ha, zajęta m. in. pod drogę, 

ulicę Nagietkową, zabudowaną budynkiem „starej remizy” oraz zajęta pod drogę, 

ulicę Jarnoty; 

2) nieruchomość w Porębie Wielkiej o powierzchni 0,1505 ha zajęta pod drogę 

wewnętrzną ulicę Folwark; 
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3) nieruchomość w Rajsku o powierzchni 0,1132 ha zajęta pod drogę wewnętrzną ulicę 

Altanową. 

5. Nabycie odpłatne nieruchomości: 

1) zakup nieruchomości od osoby fizycznej w obrębie Brzezinka o pow. 0,0071 ha, 

zabudowanej tłocznią ścieków przy ulicy Czernichowskiej, za cenę 4 400,00 zł; 

2) zakup nieruchomości od osoby fizycznej w Brzezince o pow. 0,4009 ha, 

z przeznaczeniem pod budowę przedszkola przy ulicy Brzozowej, za cenę 

300 000,00 zł; 

3) zakup nieruchomości od osób fizycznych w Harmężach o łącznej powierzchni 0,1836 

ha, zajętych pod Wiślaną Trasę Rowerową, za łączną cenę 37 270,00 zł; 

4) nabycie nieruchomości w trybie wywłaszczenia pod drogę odbarczającą w Brzezince 

o łącznej powierzchni 1,4526 ha. Z tego tytułu właścicielom wypłacono 

odszkodowania ustalone na podstawie decyzji Starosty Oświęcimskiego w łącznej 

kwocie 300 986,75,00 zł. 

 

Wartość gruntów będących własnością gminy Oświęcim według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

wyniosła 24 469 174,55 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. (22 867 748,56 zł) 

zwiększyła się o kwotę 1 601 425,99 zł.  

 

Udziały w spółkach prawa handlowego  

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. gmina Oświęcim jest właścicielem: 

1) 31 487 udziałów (o wartości nominalnej po 500 zł każdy tj. 15 743 500,00 zł) 

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.; 

2) 162 udziały (po 500 zł każdy, tj. 81 000,00 zł) w Spółce z o.o. Centrum Biznesu 

Małopolski Zachodniej; 

3) 45 192 udziały (o wartości 100 zł każdy czyli łącznie 4 519 200,00 zł.) w Zakładzie 

Komunalnym Gminy Oświęcim Spółka z o.o.  

 

Gospodarka mieniem komunalnym 

Formy użytkowania mienia gminy Oświęcim prezentuje tabela VIII.1. 
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Tabela VIII.1. Mienie Gminy Oświęcim – formy użytkowania  

Lp Nazwa jednostki Forma użytkowania 

1 Szkoły Podstawowe  Trwały zarząd 

2 Przedszkola Samorządowe  Trwały zarząd 

3 Samorządowe Centrum Usług 

Wspólnych  

Trwały zarząd 

4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Trwały zarząd 

5 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
Gminy Oświęcim  

Administrowanie 

6 Domy Ludowe  Administrowanie 

7 Remizy Ochotniczych Straży Pożarnej  Użyczenie 

8 Budynki Ludowych Klubów 
Sportowych  

Użyczenia 

 

Zagospodarowanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawiało 

się następująco: 

 

Tabela VIII.2. Zagospodarowanie mienia komunalnego 

1 grunty w użytkowaniu wieczystym /przeznaczone pod działalność 
gospodarczą 

4,5353 ha 

2 grunty w użytkowaniu wieczystym PKP 8,5547 ha 

3 nieruchomości w użytkowaniu szkół gminnych, przekazane w 
zarząd 

11,5829 ha 

4 nieruchomości w użytkowaniu przedszkoli gminnych, przekazane 
w zarząd 

3,5034 ha 

5 nieruchomości użytkowane pod działalność OSP 2,0428 ha 

6 nieruchomości zabudowane budynkami gminnymi 3,7294 ha 

7 tereny zajęte pod cmentarze 1,9095 ha 

8 tereny rekreacyjne – obiekty sportowe 16,9404 ha 

9 tereny w dzierżawie Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim pod 
parking przy PMAB w Brzezince 

1,2162 ha 

10 nieruchomość zabudowana budynkiem Centrum Obsługi Turystów 
w Brzezince w dzierżawie OKSIR 

0,3733 ha 

11 tereny w użytkowaniu osób fizycznych pod działalność 
gospodarczą 

0,4538 ha 

12 grunty w dzierżawie osób fizycznych pod działalność ogrodniczą, 
rolniczą 

16,1266 ha 

13 zasób gruntów 2,0973 ha 
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14 tereny niezabudowane/częściowo uzbrojone/ 2,7629 ha 

15 grunty rolne, lasy, pastwiska 88,8287 ha 

16 drogi gminne, wewnętrzne, place, pasy zieleni oraz przeznaczone 
pod parkingi 

99,4629 ha 

17 ogródki działkowe 4,2023 ha 

1 tereny inne w Brzezince przeznaczone pod parking przy COT, 
tereny dojazdowe oraz tereny w strefie PMAB 

7,4049 ha 

19 nieruchomość zabudowana ruinami obiektu zabytkowego 
„Ziemniaczarek” w Brzezince 

1,5647 ha 

20 nieruchomość przejęta od Agencji Nieruchomości Rolnych 
w Porębie Wielkiej pod boisko sportowe 

3,3395 ha 

21 nieruchomości wniesione aportem do spółki PWiK zabudowane 
oczyszczalnią ścieków w Harmężach, pompownią ścieków w 
Harmężach, Broszkowicach, Grojcu oraz na terenie gm. Kęty 
w obrębie Łęki 

1,4614 ha 

22 nieruchomości wniesione aportem do spółki Zakład Komunalny 
Gminy Oświęcim Sp. z o.o., pod budowę szkoły w Porębie Wielkiej 

0,6328 ha 

23 nieruchomości wniesione aportem do spółki Zakład Komunalny 
Gminy Oświęcim Sp. z o.o. pod budowę oczyszczalni ścieków 
w Grojcu 

0,2899 ha 

24 nieruchomości zabudowane tłoczniami ścieków 0,0152 ha 

25 nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym UG 
na terenie miasta Oświęcim 

0,0875 ha 

26 udział (2/3 cz.) w nieruchomości niezabudowanej, sąsiadującej 
z siedzibą Urzędu Gminy przy ulicy Zamkowej 

0,0512 ha 

27 grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy 
w obrębie Zaborze, Rajsko i Brzezinka 

0,3090 ha 

28 powierzchnie lokali w budynkach gminnych będące przedmiotem 
najmu 

1280,46 m2 

 

Gospodarka wodno-ściekowa  

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Oświęcim realizowana jest przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Rada Gminy podjęła uchwałę o dopłacie do cen ścieków odprowadzanych za pośrednictwem 

zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na podstawie umowy 

o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców taryfowej grupy odbiorców 

nr 2 „odbiorcy korzystający z usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani 

na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu 

rozliczeniowego” w wysokości 4,06 zł brutto do 1 m3. Dopłatę gmina przekazywała PWiK. 
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Łączna wysokość dopłaty w 2019 r. wyniosła: 475 374,00 zł.  

Na koniec 2019 r. do sieci wodociągowej było podłączone 5802 posesje, natomiast 

do kanalizacji sanitarnej 1038 nieruchomości.  

Transport publiczny 

Gmina Oświęcim powierzyła realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego miastu 

Oświęcim i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W tym zakresie zawarto porozumienia 

międzygminne.  

Operatorem publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Oświęcim jest 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu, natomiast Górnośląsko-Zagłębiowska 

Metropolia realizuje zadania przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.  

Na realizację zadań transportowych gmina Oświęcim wydatkowała kwotę 2 369 584,18 zł.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Oświęcim na rok 2019. 

Uchwałą nr VII/54/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. został przyjęty 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Oświęcim na rok 2019”.  

W celu realizacji programu zawarto umowę z lek. wet. Jarosławem Kołodziejczykiem, 

prowadzącym Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE. W ramach umowy gabinet 

świadczy na rzecz gminy Oświęcim usługi polegające na zapewnieniu miejsca bezdomnym 

zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmku oraz całodobowej opiece 

weterynaryjnej w przypadku kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych na drogach 

i terenach publicznych. W 2019 r. do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmku 

odwieziono 22 psy i 12 kotów.  

Ponadto w ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Oświęcim zawarta 

została umowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Psie Serce” na wykonanie zabiegów 

sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących. W 2019 r. wysterylizowano 18 dzikich kotów.  

Na realizację zadań zapisanych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt wydatkowano kwotę 67 099,86 zł. 
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IX. Działalność w zakresie promocji i rozwoju oraz wsparcia organizacji  

 

1. Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023 

1) W 2019 r. zmieniono skład komitetu rewitalizacji  

Zmiany składu Komitetu Rewitalizacji dokonano w oparciu o zarządzenie nr 66/2019 

Wójta Gminy Oświęcim z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu Komitetu 

Rewitalizacji Gminy Oświęcim Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), w związku z Uchwałą 

nr XXXII/342/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata 2016-2023 oraz 

Uchwałą nr XXXIV/395/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji. W związku z wyborami samorządowymi zmienił się przedstawiciel 

Rady Gminy Oświęcim – Pani Bernardyna Bryzek zastąpiła Pana Piotra 

Śreniawskiego. 

2) Komitet rewitalizacji obradował 2 razy. 

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się w dniu 15 marca 2019 roku. 

Na posiedzeniu przedłożone zostały informacje na temat aktualnego składu osobowego 

i zadań Komitetu Rewitalizacji, dokonano wyboru Przewodniczącego i Zastępcy 

Komitetu Rewitalizacji, przedstawiono informacje o stanie wdrażania Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016-2023, poddano pod obrady 

i głosowanie aktualizację GPR oraz ustalono harmonogram dalszych prac komitetu. 

Przewodniczącym Komitetu Rewitalizacji został Pan Grzegorz Hatłas, Zastępcą 

Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji – Pan Stanisław Jakubczyk. 

Komitet Rewitalizacji podjął jednogłośnie Uchwałę nr 3/2019 w sprawie przyjęcia 

informacji pn. „Sprawozdanie o stanie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Oświęcim na lata 2016-2023. Zgodnie z art. 7 ust. 8 członkowie KR 
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przedstawiciele jednostek gminnych nie wzięli udziału w głosowaniu. Sprawozdanie 

o stanie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016-

2023” zostało przedłożone Przewodniczącej Rady Gminy Oświęcim. 

Komitet Rewitalizacji podjął jednogłośnie Uchwałę nr 4/2019 w sprawie zaopiniowania 

projektu zmian Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016-

2023. Zgodnie z art. 7 ust. 8 członkowie KR-przedstawiciele jednostek gminnych nie 

wzięli udziału w głosowaniu. 

Ustalono harmonogram dalszych prac i posiedzeń Komitetu Rewitalizacji wskazując 

na planowane posiedzenie zatwierdzające projekt zmienionego Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

Podjęciem przez Radę Gminy Oświęcim uchwały nr VII/51/19 z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Oświęcim na lata 2016-2023 wszczęto proces zmian w obowiązującym od 2017 r. GPR. 

Zakres zmian dokonanych odnosił się do konieczności wprowadzenia w części Programu, 

jaka dotyczy pozostałych, dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dwóch 

dodatkowych obszarów, w których czynności mają służyć optymalizacji działań 

rewitalizacyjnych określonych Programem. Należą do nich:  

a) działania w obszarze tworzenia miejsc opieki nad dziećmi, w tym do lat trzech,  

b) oraz miejsc opieki dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.  

Zmiany w treści Programu odnosiły się do konieczności uzasadnienia wprowadzenia 

dodatkowych obszarów działania. Dokonując zmian treści dokonano także zmian 

technicznych w dokumencie. Załączniki do Programu pozostały bez zmian. 

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się 15 kwietnia 2019 roku. Na posiedzeniu 

podjęta została uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy 

Oświęcim w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/342/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Oświęcim na lata 2016-2023, w zakresie projektu załącznika do ww. uchwały, 

tj. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016-2023. 
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3) Przyjęto sprawozdanie z realizacji GPR za rok 2018 

Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016-2023. 

4) Zaktualizowanie program rewitalizacji 

Uchwałą nr VIII/66/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 kwietnia 2019 r. przyjęte 

zostały zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 

2016-2023. 

2. Wsparcie organizacji pozarządowych 

Gmina Oświęcim wsparła organizacje pozarządowe poprzez zorganizowanie otwartych 

konkursów ofert w trybie ustawy o pożytku publicznym oraz ustawy o sporcie, 

tj. tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim. Wsparcie 

wyniosło łącznie 396 500,00 zł, w tym: 

1) Stowarzyszenie „Oświęcimskie Centrum Trzeźwości” z siedzibą w Oświęcimiu 

na wsparcie zadania publicznego „Alkohol twój wróg” na kwotę 13 500,00 zł;  

2) Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” z siedzibą w Oświęcimiu 

na wsparcie zadania publicznego „Z uśmiechem po zdrowie” na kwotę 16 000,00 zł; 

3) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami 

Rozwoju „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Oświęcimiu na wsparcie zadania publicznego 

„Woda pomysłem na relaks bis” na kwotę 2 000,00 zł; 

4) Stowarzyszenie „Szansa” z siedzibą w Oświęcimiu na wsparcie zadania publicznego 

„Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” na kwotę 35 000,00 zł; 

5) Fundacja „Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim” z siedzibą w Oświęcimiu na 

wsparcie zdania publicznego „Opieka nad chorym w domu w terminalnym stadium 

choroby” na kwotę 3 269,00 zł;  

6) Stowarzyszenie „Amazonki – Oświęcim” z siedzibą w Oświęcimiu na wsparcie 

zadania publicznego „Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób 

niepełnosprawnych” na kwotę 2 885,00 zł; 
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7) Stowarzyszenie „Razem” z siedzibą w Oświęcimiu na wsparcie zadania publicznego 

„Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych” na kwotę 

3 846,00 zł; 

8) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Iskra” z siedzibą w Brzezince na wsparcie 

zadania publicznego „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy Oświęcim”, na turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, na kwotę 

1 240,00 zł; 

9) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „ Iskra” z siedzibą w Brzezince na wsparcie 

zadania publicznego „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy Oświęcim” na turniej piłki nożnej dla oldbojów, na kwotę 1 240,00 zł; 

10) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Puls” z siedzibą w Broszkowicach na 

wsparcie zadania publicznego „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców gminy Oświęcim” (na turniej sportowy oraz zabawę), na kwotę 

1 240,00 zł; 

11) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Puls” z siedzibą w Broszkowicach na 

wsparcie zadania publicznego „Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla 

mieszkańców gminy Oświęcim” (na turniej tenisa stołowego), na kwotę 1 240,00 zł; 

12) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sygnał” z siedzibą we Włosienicy na 

wsparcie zadania publicznego „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców gminy Oświęcim” (na wielobój sportowy na wesoło) na kwotę 

1 318,00 zł; 

13) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sygnał” z siedzibą we Włosienicy 

na wsparcie zadania publicznego „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 

dla mieszkańców gminy Oświęcim (na turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka) 

na kwotę 1 240,00 zł; 

14) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Poręba” z siedzibą w Porębie Wielkiej 

na wsparcie zadania publicznego „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 

dla mieszkańców gminy Oświęcim” (na turniej piłkarski dla drużyn pracowników) 

na kwotę 1 164,00 zł; 



71 

 

15) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Korona” z siedzibą w Harmężach 

na wsparcie zadania publicznego „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 

dla mieszkańców gminy Oświęcim” (na turniej tenisa stołowego dla mieszkańców 

gminy), na kwotę 1 318,00 zł; 

16) Ludowy Klub Sportowy „Solavia” z siedzibą w Grojcu na realizację zadania: 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oświęcim, na kwotę 

31 920,00 zł; 

17) Ludowy Klub Sportowy „Sygnał” z siedzibą we Włosienicy, na realizację zadania 

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim” 

na kwotę 34 820,00 zł; 

18) Ludowy Klub Sportowy „Puls” z siedzibą w Broszkowicach na realizację zadania: 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oświęcim, na kwotę 

29 702,00 zł; 

19) Ludowy Klub Sportowy „Korona” z siedzibą w Harmężach, na realizację zadania 

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim” 

na kwotę 35 120,00 zł; 

20) Ludowy Klub Sportowy „Iskra” z siedzibą w Brzezince na realizację zadania 

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim” 

na kwotę 33 050,00 zł; 

21) Ludowy Klub Sportowy „Poręba” z siedzibą w Porębie Wielkiej na realizację zadania 

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim” 

na kwotę 31 740,00 zł; 

22) Ludowy Klub Sportowy „Zaborzanka” z siedzibą w Zaborzu na realizację zadania 

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim” 

na kwotę 36 640,00 zł; 

23) Ludowy Klub Sportowy „Rajsko” z siedzibą w Rajsku na realizację zadania 

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim” 

na kwotę 38 770,00 zł; 
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24) Kobiecy Klub Piłki Nożnej „Iskra” z siedzibą w Brzezince na realizację zadania 

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim” 

na kwotę 31 370,00 zł; 

25) Uczniowski Klub Hokejowy „Unia Oświęcim” na realizację zadania „Tworzenie 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim” na kwotę 

6 868,00 zł. 

Gmina Oświęcim organizowała działania szkoleniowo-doradcze dla organizacji 

pozarządowych. Zostały przeprowadzone spotkania i szkolenia dotyczące możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych na działalność organizacji i inicjatyw oddolnych, między 

innymi przy współpracy z LGD Dolina Soły, także w ramach Programu „FIO Małopolska 

Lokalnie”. Prowadzone także były spotkania i doradztwo indywidualne dla organizacji.  

W ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi odbyło się spotkanie z ich 

przedstawicielami. Poza tematem głównym, tj. „Programem współpracy z organizacjami 

na rok 2020”, na spotkaniu zaprezentowano możliwości współpracy z nimi, przedstawiono 

zakres wsparcia ze strony wójta, w tym w części dotyczącej wsparcia finansowego, 

promocyjnego, doradczego. 

W ramach wspierania działalności szeroko pojętych organizacji pozarządowych w 2019 roku 

przyznano pomoc finansową w wysokości 9 887,00 zł powiatowi oświęcimskiemu 

dla Fundacji Brata Alberta jako organizacji prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej 

dla mieszkańców gminy Oświęcim. 

Gmina Oświęcim w 2019 r. poniosła następujące opłaty i składki na rzecz niżej 

wymienionych stowarzyszeń, których pozostawała członkiem: 

1) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” – 20 000,00 zł; 

2) Stowarzyszenie „Region Beskidy” – 8 083,58 zł;  

3) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” – 5 000,00 zł; 

4) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski – 3 307,86 zł. 
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3. Promocja gminy Oświęcim 

Działania promocyjne gminy Oświęcim w 2019 roku skupiały się na głównych celach 

przedstawionych poniżej, realizując jednocześnie założenia ze strategii rozwoju gminy: 

1) Udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez inne podmioty  

W 2019 roku gmina Oświęcim przeznaczyła kwotę ok. 15 000,00 zł na współorganizację 

wydarzeń kulturalnych i społecznych. Z tego ponad 3 500,00 zł zostało przeznaczone na 21 

wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Wójta Gminy Oświęcim.  

 

Fot. IX. 1. Najlepszy Sołtys roku 2018 
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Fot. IX. 2. Bieg Salezjański 

 

2) Organizacja własnych akcji promocyjnych 

W 2019 roku w ramach tych działań zorganizowano wiele wydarzeń za łączną kwotę ok. 

28 000,00 zł, głównie ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw.  

Ważnym działaniem była organizacja II Zawodów Wędkarskich Samorządowców o Puchar 

Wójta Gminy Oświęcim, odbywające się w ramach cyklu Grand Prix Powiatu 

Oświęcimskiego, które odbyły się 7 września w Rajsku. Do współzawodnictwa stanęły 

drużyny z gmin Osiek,  Chełmek,  Kęty, Przeciszów i Oświęcim oraz reprezentacja powiatu 

oświęcimskiego.  

Warto także wspomnieć o organizacji Wystawy Mobilnej „Naukowiej” w gminie. W tej 

niezwykłej ekspozycji do dyspozycji odwiedzających były m.in. okulary rozszerzonej 

rzeczywistości, mapa zapachów, animacje, powietrzne gry, możliwość zrobienia sobie 

pamiątkowego selfie. A to tylko część z instalacji, które mają pomóc w zrozumieniu zjawisk 

biologicznych, fizycznych, chemicznych. Bardziej skomplikowane tematy wyjaśniali 

animatorzy. Udział wzięło ok. 750 uczniów ze wszystkich gminnych szkół.  
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Fot. IX. 3. Akcja „Naukowiej” we Włosienicy 

 

 

3) Promocja walorów turystycznych i naturalnych gminy Oświęcim 

Zgodnie z hasłem promocyjnym gminy „Zamieszkaj u nas” realizowane były działania 

skierowane przede wszystkim do osób spoza gminy Oświęcim oraz odwiedzających gminę 

turystów. Gmina Oświęcim podjęła inicjatywę popularyzacji swoich walorów w mieście 

Oświęcim. Stąd współpraca z UKS Kadet Oświęcim przy organizacji III Ogólnopolskiego 

Turnieju Koszykówki chłopców oraz I Turnieju e-Sport Koszykówki. Współpraca z Sołą 

Oświęcim w ramach obchodów 100-lecia Klubu Sportowego Soła Oświęcim, Szkołą Tańca 

Astra i promocja podczas Międzynarodowego Festiwalu Tanecznego Orfeusz Wenecja 2019, 

a także ustawienie promocyjnego ekspozytora Gminy Oświęcim w Muzeum „Jacob Haberfeld 

Story”.  

4) Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych 

Ważnym aspektem promocji gminy jest udział w wydarzeniach kierowanych do mieszkańców 

naszej gminy, podczas których organizowane są specjalne stoiska promocyjne gminy. Można 



76 

 

na nich znaleźć liczne publikacje i materiały dotyczące naszej gminy, a także gadżety 

promocyjne opatrzone herbem gminy, które są bezpłatnie przekazywane uczestnikom. 

W 2019 roku gmina Oświęcim zleciła wyprodukowanie gadżetów za łączną kwotę 

ok 20 000,00 zł, w tym m. in: przybory piśmiennicze, kubki reklamowe, plecaki rowerowe, 

zakładki do książek, odblaski, poncza przeciwdeszczowe, piłki plażowe, torby papierowe, 

balony, kalendarze.  

 

Fot. IX. 4. Gadżety promujące gminę 

 

 

5) Współpraca zagraniczna 

W roku 2019 realizowano również działania z zakresu współpracy zagranicznej. W ramach 

współpracy z OKSiR przy projekcie pod nazwą „Oświęcim-Vavrecka – z dziedzictwem 

w przyszłość”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 

oraz z budżetu państwa, została ożywiona współpraca z gminą partnerską Vavrecka 

ze Słowacji. Zaowocowało to wzajemnym spotkaniami w obu krajach. Delegacja gminy 

Oświęcim na czele z wójtem Mirosławem Smolarkiem wzięła udział w Święcie Św. Anny – 

dorocznym święcie gminy Vavrecka. Współpraca ma na celu nawiązanie i pogłębianie relacji 

pomiędzy organizacjami, placówkami oświatowymi oraz mieszkańcami gmin, wzajemne 

wymiany, turnieje, spotkania, poznawanie kultury partnerów, czy też uczestnictwo 

w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i społecznych.  

 

Fot. IX. 5. Podpisanie umowy o współpracy w ramach projektu „O święcim – Vavrecka – 

z dziedzictwem w przyszłość” 

 

 

6) Fundusz sołecki  

W ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa gminy Oświęcim za pośrednictwem 

Wydziału Promocji i Funduszy Zewnętrznych zrealizowały działania rekreacyjno-kulturalne 

za łączną kwotę 22 271,82 zł, w tym zakup sprzętu i materiałów (1 000,00 zł) oraz 

organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych w sołectwach (21 271,82 zł).  
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7) Karta Seniora i Rada Seniorów Gminy Oświęcim i współpraca z miastem Oświęcim 

20 marca 2019 r Rada Gminy Oświęcim na wniosek wójta gminy zajęła się sprawami 

seniorów gminy Oświęcim. Wójt przedłożył radzie dwa projekty uchwał związane 

z działaniami na rzecz mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia. I tak podjęta została 

uchwała nr VII/57/19 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Oświęcim oraz nadania jej 

statutu, oraz uchwała nr VII/58/19 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Oświęcim 

programu „Karta Seniora Gminy Oświęcim”. 

Wójt zgodnie z zasadami ogłosił nabór na członków Rady Seniorów Gminy Oświęcim 

stosownym zarządzeniem wydanym w dniu 27.08.2019 r. Nabór trwał od 2 do 16 września. 

Wpłynęło 6 zgłoszeń z sołectw: Poręba Wielka, Grojec, Brzezinka, Stawy Monowskie, 

Broszkowice oraz jedno od organizacji z terenu Włosienicy. Termin został przedłużony 

o 7 dni, tj. do 23 września 2019 r. W tym czasie wpłynęło 1 dodatkowe zgłoszenie, 

przekazane przez sołectwo Włosienica. W związku z powyższym nie było możliwości 

utworzenia Rady Seniorów, ponieważ minimalna liczba kandydatów wynosi 9. Kolejny nabór 

planowany jest w 2020 r. 

Karta Seniora Gminy Oświęcim została uruchomiona 3 czerwca 2019 r., a do 31 grudnia 

korzystało z niej 331 mieszkańców gminy po 60. roku życia. Celem programu jest 

zwiększenie aktywności społecznej i sprawności tej grupy mieszkańców poprzez zwiększenie 

dostępności do dóbr kultury i obiektów sportowych, udziału w imprezach kulturalnych, 

sportowych i rekreacyjnych, wydarzeniach społecznych i edukacyjnych oraz kształtowanie 

pozytywnego wizerunku seniorów w gminie Oświęcim. W 2019 r. Karta Seniora upoważniała 

mieszkańców gminy do korzystania ze zniżek w opłatach na krytej pływalni zlokalizowanej 

w Oświęcimiu.  
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Fot. IX. 6. Karta Seniora 

 



80 

 

Możliwość tę gmina uzyskała poprzez podpisanie z miastem Oświęcim w dniu 18.03.2019 r. 

porozumienia – Deklaracji Współpracy na rzecz tworzenia projektu pn. „Aglomeracja 

Oświęcimska”. W dniu 5 grudnia 2019 r. do porozumienia dołączyła gmina Chełmek.  

Porozumienie to pozwoliło zacieśnić współpracę z partnerami w następujących dziedzinach:  

1) kultura i oświata;  

2) gospodarka komunalna i komunikacja oraz rozwój infrastruktury technicznej;  

3) ochrona środowiska, w tym szczególnie ochrona powietrza; 

4) ochrona zdrowia oraz działania na rzecz seniorów; 

5) turystyka, sport i rekreacja; 

6) promocja gospodarcza oraz przygotowanie wspólnych ofert inwestycyjnych; 

7) promocja „Aglomeracji Oświęcimskiej”. 

 

Fot. IX. 6. Podpisanie porozumienia z miastem Oświęcim 
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Fot. IX. 7. Poszerzenie współpracy o gminę Chełmek 
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8) Oświęcimski Rower Aglomeracyjny 

W ramach tej współpracy gmina przystąpiła wspólnie z iastem do realizacji projektu 

„Oświęcimski Rower Aglomeracyjny”. Jego założeniem jest połączenie najważniejszych 

atrakcji obu samorządów w ekologiczny sposób poprzez utworzenie 9 stacji rowerowych. 

Na terenie gminy będą 2 stacje rowerowe, gdzie będzie można wypożyczyć i zostawić rower. 

Realizatorem jest miasto, a gmina zadeklarowała udział finansowy w wysokości 100 tys. zł. 
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X. Pozyskane środki zewnętrzne 

 

W 2019 r. wójt gminy oraz jednostki organizacyjne gminy dużo uwagi poświęcali analizie 

możliwości oraz pozyskaniu jak największej ilości środków zewnętrznych. Efektem tych 

działań jest zdobycie 5 337 062,45 zł środków zewnętrznych z różnych źródeł. Środki 

te wykorzystywane są do realizowania celów w niemal każdym obszarze życia na potrzeby 

mieszkańców – od szeroko pojętej infrastruktury, przez edukację, opiekę społeczną, 

bezpieczeństwo, aż do kultury i sportu. 

Zestawienie informacji dotyczących środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę 

w 2019 r. prezentuje tabela XI.1.  
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Tabela X.1. Zestawienie środków pozyskanych przez gminę w 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.) 

LP Instytucja 
wdrażająca 

Program Zadanie 
Kwota 

dofinansowania 
Udział 
własny 

Wartość 
zadania 

Wydatkowane 
przez 

1 Biblioteka 
Narodowa 

Narodowy Program 
Czytelnictwa 
Priorytet 1 

Zakup nowości 
wydawniczych w 
roku 2019" 

11 760,00 1 7640,00 29 400,00 Gminna 
Biblioteka 
Publiczna 

2 Wojewódzka 
Biblioteka 

Publiczna w 
Krakowie 

Dyskusyjne Kluby 
Książki w 

Małopolsce 

Spotkania autorskie 2 000,00 0,00 2 000,00 Gminna 
Biblioteka 
Publiczna 

3 Wojewoda 
Małopolski 

Wojewódzki Urząd 
Małopolski 

Narodowy Program 
Rozwoju 

Czytelnictwa 
 

Zakup książek do 
biblioteki szkolnej 

12 000,00 3 000,00 15 000,00 Centrum Usług 
Wspólnych - 

Szkoła 
Podstawowa  

w Rajsku 
4 Województwo 

Małopolskie 
Departament 

Turystyki i Sportu 
Urzędu 

Marszałkowskiego 
Województwa 
Małopolskiego 

Jeżdżę z głową – 
edycja 2019 

 

Nauka jazdy na 
nartach dla dzieci 
szkolnych 

16 800,00 46 696,56 63 496,56 Centrum Usług 
Wspólnych 
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5 Wojewoda 
Małopolski 

Rządowy program 
rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz 

kompetencji 
uczniów  

i nauczycieli  
w zakresie 
technologii 

informacyjno-
komunikacyjnych 
na lata 2017–2019 
-„Aktywna tablica” 

Zakup 
nowoczesnych 
pomocy 
dydaktycznych 

14 000,00 3 500,00 17 500,00 Centrum Usług 
Wspólnych 

Szkoła 
Podstawowa 
w Zaborzu 

 

6 Skarb Państwa, w 
imieniu którego 

działa Wojewoda 
Małopolski w 

Krakowie 

Wieloletni program 
pn. Oświęcimski 

Strategiczny 
Program Rządowy 

– etap V 2016 - 
2020 

1) trzeci etap zadania 
wieloletniego nr 1.1 
pn. „Budowa drogi 
odbarczającej 
(odnoga ul. Ofiar 
Faszyzmu – drogi 
powiatowej k1877 – 
dawnej 04 104) 
usytuowanej na 
przedpolu 
Państwowego 
Muzeum Auschwitz-
Birkenau w 
Brzezince”  

3 416 000,00 854 000,00 4 270 000,00 Urząd Gminy 
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2) pierwszy etap 
zadania 
wieloletniego nr 1.9 
pn. „Przebudowa ul. 
Wierzbowej 
w Brzezince” 

7 Marszałek 
Województwa 

Małopolskiego w 
Krakowie 

Wsparcie budżetu 
województwa 

związane z 
wyłączeniem z 

produkcji gruntów 
rolnych na 

modernizację dróg 
dojazdowych do 

pól. 

1) Modernizacja ul. 
Wodnej 
w m. Zaborze 

2) Modernizacja 
odcinka 
ul. Bagiennej 
w sołectwie Stawy 
Grojeckie w km od 
0+155 do 0+373 

3) Modernizacja 
drogi wewnętrznej 
zlokalizowanej na 
działce nr 1550/4 – 
ul. Kółkowa w 
Grojcu – etap II 

150 000,00 285 000,00 435 000,00 Urząd Gminy 

8 Starosta 
Oświęcimski 

Udzielenie dotacji 
celowej z budżetu 

powiatu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 

Zmiana systemu 
ogrzewania 
w budynkach 
mieszkalnych 

15 000,00 250 000,00 265 000,00 Urząd Gminy 

środki własne 
stanowią 

również udział 
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kosztów inwestycji 
w zakresie ochrony 
środowiska i gosp. 

wodnej 

własny w zad. z 
poz 9 

9 Synthos S.A. Wsparcie przez 
przedsiębiorstwo 

Zmiana systemu 
ogrzewania w 
budynkach 
mieszkalnych 

500 000,00 0,00 250 000,00 Urząd Gminy 

250 000 zł 
planowane jest 

do 
wydatkowania w 

2020 r. 

10 Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki 

Społecznej 

„Opieka 
wytchnieniowa” 

edycja 2019 

Świadczenie usług 
opieki 
wytchnieniowej dla 
członków rodzin lub 
opiekunów 
sprawujących 
bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi 
niepełnosprawnymi 
z orzeczeniem 
o niepełnosprawności 
łącznie ze 
wskazaniami 
konieczności stałej 
lub długotrwałej 
opieki lub pomocy 

56 160,00 14 040,00 70 200,00 Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
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innej osoby 
w związku ze 
znacznie ograniczoną 
możliwością 
samodzielnej 
egzystencji oraz 
konieczności stałego 
współudziału na co 
dzień opiekuna 
dziecka w procesie 
jego leczenia, 
rehabilitacji 
i edukacji oraz 
osobami ze 
znacznym stopniem 
niepełnosprawności 
oraz środki na koszty 
obsługi programu 

11 Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki 

Społecznej 

Program „Asystent 
rodziny 

i koordynator 
rodzinnej pieczy 

zastępczej” na rok 
2019 

Dofinansowanie 
kosztów 
wynagrodzenia 
asystentów rodziny 

32 178,00 36 597,41 68 775,41 Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  

12 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Małopolskie 
Remizy 2019 

Wymiana kotła wraz 
z instalacją 

21 427,00 24 329,00 45 756,00 Urząd Gminy 
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Środowiska I 
Gospodarki 
Wodnej w 
Krakowie 

centralnego 
ogrzewania 
w strażnicy OSP 
w Porębie Wielkiej 

13 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 

Bezpieczna 
Małopolska 2019 

Zakup wyposażenia 
dla OSP 

17 816,00 18 024,00 35 840,00 Urząd Gminy 
 

14 Euroregion 
Beskidy 

Ochrona i rozwój 
dziedzictwa 

przyrodniczego i 
kulturowego 

obszaru pogranicza 

Mikroprojekt 
„Oświęcim – 
Vavrecka 
z dziedzictwem 
w przyszłość” 

147 266,45 16 363,00 163 629,45 Ośrodek 
Kultury, Sportu 

i Rekreacji 
Kwota 

dofinansowania 
w euro -

35 063,44 
15 Lokalna Grupa 

Działania  
„Dolina Soły” 

Wzmocnienie 
Kapitału 

Społecznego 
Mieszkańców LGD 

Aktywne lato 
w gminie Oświęcim 

9 923,00 0,00 9 923,00 Ośrodek 
Kultury, Sportu 

i Rekreacji 

16 Małopolski Urząd 
Wojewódzki 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

Remont drogi 
gminnej nr 510180K 
ul. Borowiec 
w Zaborzu w km 
0+000,00 – 0+328,40 
oraz w km 0+510,00 
– 1+452,00, Gmina 
Oświęcim 

545 136,00 545 136,85 1 090 272,85 Urząd Gminy 
Oświęcim. 
W 2019r. 

wydatkowano 
100 000, 00 

dofinansowania 
oraz 100 000,00 
środków własnych 
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17 Skarb Państwa, w 
imieniu którego 

działa Wojewoda 
Małopolski 

W ramach budżetu 
zadaniowego nr 
9.1.1.7 – Opieka 
nad miejscami 

pamięci narodowej 
oraz grobami i 
cmentarzami 
wojennymi 

Zapewnienie ciągłości 
ruchu oraz 
bezpieczeństwa na 
drodze odbarczającej 
w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. 
„Budowa drogi 
odbarczającej (odnoga 
ul. Ofiar Faszyzmu 
drogi powiatowej 
k1877 – dawnej 
04 104) usytuowanej 
na przedpolu 
Państwowego 
Muzeum Auschwitz-
Birkenau w 
Brzezince”  

184 000,00 46 000,00 23 000,00 Urząd Gminy 

18 Ministerstwo 
Edukacji 

Narodowej 

Zwiększenie części 
oświatowej 

subwencji ogólnej 
z 0,4% rezerwy z 

tytułu 
dofinansowania 
wyposażenia w 

pomoce 
dydaktyczne – 

gmina Oświęcim 

Dofinansowanie 
wyposażenia 
w pomoce 
dydaktyczne 
niezbędne do 
realizacji podstawy 
programowej 
z przedmiotów 
przyrodniczych 
w szkołach 
podstawowych – 
Gminy Oświęcim 

18 916,00 0,00 18 916,00 Centrum Usług 
Wspólnych  

Szkoła 
Podstawowa 
w Brzezince 
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19 Ministerstwo 
Edukacji 

Narodowej 

Zwiększenie części 
oświatowej 

subwencji ogólnej 
z 0,4% rezerwy z 

tytułu 
dofinansowania 
wyposażenia w 

pomoce 
dydaktyczne – 

Gmina Oświęcim 

Dofinansowanie 
wyposażenia 
w pomoce 
dydaktyczne 
niezbędne do 
realizacji podstawy 
programowej 
z przedmiotów 
przyrodniczych 
w szkołach 
podstawowych – 
Gminy Oświęcim 

18 917,00 0,00 18 917,00 Centrum Usług 
Wspólnych 

Szkoła 
Podstawowa we 

Włosienicy 

20 Fundacja Rozwoju 
Demokracji 

Lokalnej 
Małopolski 

Instytut Samorządu 
Terytorialnego i 
Administracji 

Kraków 

„Projekt e-Xtra 
Kompetentni- 

Rozwój 
kompetencji 
cyfrowych 

mieszkańców 
województwa 

małopolskiego i 
świętokrzyskiego 

Realizacja grantu 
„Projekt e-Xtra 
Kompetentni”. 
Działanie 3.1. 
„Działanie 
szkoleniowe 
na rzecz rozwoju 
kompetencji 
cyfrowych”  

147 763,00 0,00 136 879,73 Centrum Usług 
Wspólnych 

21 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 

„Małopolskie 
Orkiestry Dęte 

2019 – NA 
START!” 

Doposażenie 
Wielkiej Orkiestry 
Młodych Muzyków 
w gminie Oświęcim” 

10 000,00 0,00 10 000,00 Urząd Gminy 

 RAZEM   5 347 062,45 2 160 326,82 7 246 506,00  
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XI. Oświata w gminie Oświęcim  

 

1. Informacje ogólne o placówkach oświatowych 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, w roku 2019 jedno z podstawowych zadań 

realizowanych przez gminę Oświęcim dotyczyło edukacji. Wydatki gminnych placówek 

oświatowych w 2019 roku wyniosły 30 131 756,32 zł (29 986 633,43 zł – wydatki bieżące, 

145 122,89 zł – wydatki majątkowe), co stanowi 35,19 % budżetu gminy. Uwarunkowania 

gminy Oświęcim złożonej z 13 sołectw, mają bardzo istotny wpływ na sieć i strukturę 

organizacyjną gminnych jednostek oświatowych oraz na wielkość nakładów finansowych 

związanych z realizacją zadań oświatowych. Świadczą o tym między innymi proporcje 

nakładów finansowych na tę sferę do całości wydatków w każdym roku budżetowym. 

W roku 2019 w gminie Oświęcim funkcjonowały następujące ośmioletnie szkoły 

podstawowe: 

1) Szkoła Podstawowa im. 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach, 

która Uchwałą nr XVII/166/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 10 stycznia 2020 r. 

zmieniła nazwę na Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego 

w Babicach; 

2) Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince, która 

Uchwałą nr IX/70/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2020 r. zmieniła nazwę 

na Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci-Więźniów KL Auschwitz-Birkenau 

w Brzezince; 

3) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu; 

4) Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej; 

5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku; 

6) Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego we Włosienicy; 

7) Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, wchodząca w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach; 

8) Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu. 
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Uchwałą nr XI/18/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. ustalono plan sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oświęcim oraz określono 

granice obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych w klasach od I do VIII w roku 2019 wynosiła 

1611, liczba oddziałów klasowych 89 (stan na 30.09.2019 r.). Rok 2019 był ostatnim rokiem 

funkcjonowania III klas gimnazjalnych w dwóch szkołach tj. Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Rajsku i Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu. Klasy 

gimnazjalne w roku 2019 ukończyło 186 uczniów w 9 oddziałach. 

W gminie Oświęcim wychowanie przedszkolne realizuje siedem przedszkoli samorządowych: 

1) Przedszkole Samorządowe w Brzezince; 

2) Przedszkole Samorządowe w Rajsku; 

3) Przedszkole Samorządowe w Grojcu; 

4) Przedszkole Samorządowe w Harmężach, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Harmężach 

5) Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej; 

6) Przedszkole Samorządowe we Włosienicy; 

7) Przedszkole Samorządowe w Zaborzu, któremu Uchwałą Nr IX/109/19 Rady Gminy 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. nadano imię Przedszkole Samorządowe im. Treflika 

w Zaborzu. 

W gminie funkcjonują również dwa przedszkola niepubliczne:  

1) Niepubliczne Przedszkole „SMYK” w Babicach; 

2) Niepubliczne Ekologiczne Przedszkole Integracyjne „Gniazdko” w Rajsku 

prowadzone przez Fundację „Bli żej Człowieka”. 

Według stanu na dzień 30.09.2019 r. do przedszkoli publicznych uczęszczało 561 dzieci, 

do niepublicznych 153 (102 do Niepublicznego Przedszkola „Smyk” w Babicach oraz 

51 dzieci do Niepublicznego Ekologicznego Przedszkola Integracyjnego „Gniazdko” 

w Rajsku). Łącznie wychowaniem przedszkolnym w gminie Oświęcim w roku 2019 objętych 

było 714 dzieci w 38 oddziałach. 
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2. Kształcenie specjalne 

Szkoły podstawowe i przedszkola zobowiązane są do realizacji orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego. W 2019 roku  realizowanych było 66 orzeczeń, w tym 51 w szkołach 

podstawowych i 15 w przedszkolach. Wszystkie dzieci posiadające orzeczenia (66) korzystały 

z różnych zajęć specjalistycznych, takich jak: 

1)  zajęcia rewalidacyjne (szkoły – 102 godziny tygodniowo, przedszkola – 19 godz. tyg.); 

2)  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (szkoły – 65 godz. tyg.); 

3) zajęcia logopedyczne (szkoły – 36 godz. tyg., przedszkola – 21 godz. tyg.); 

4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne (szkoły – 32 godz. tyg., przedszkola – 6 godz. 

tyg.).  

Łączna liczba zajęć w jednym tygodniu to 252 godziny (rok szkolny liczy średnio 42 tygodnie 

nauki). Na nauczanie indywidualne w szkołach przeznaczono 40 godz. tygodniowo.  

 

3. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola 

Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest do dowozu 

dzieci do szkół w określonych ustawą przypadkach: jeśli odległość z domu do szkoły wynosi 

powyżej 3 km (dla dzieci młodszych) lub 4 km (dla dzieci starszych). Obowiązek ten 

realizowany jest w różnej formie, jako dowóz zamknięty lub zakup biletów miesięcznych. 

W roku 2019 dowozem objęto 300 dzieci (w tym 38 dzieci przedszkolnych). Dla 63 uczniów 

zakupiono bilety miesięczne.  

Obowiązkiem gminy jest także: 

1) zapewnienie transportu dzieciom z niepełnosprawnościami do specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych i zapewnienie opieki podczas dowozu; 

2) zwrot kosztów dowozu, jeżeli zapewniają go rodzice. Gmina zorganizowała dowóz dla 

17 dzieci z niepełnosprawnościami, zwrotem kosztów dowozu objętych było 9 dzieci 

(razem 26 dzieci). 

Ogółem gmina Oświęcim w roku 2019 organizowała dowóz lub zwracała koszty transportu 

dla 389 dzieci. 
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4. Doskonalenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych 

W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Oświęcim dokonano znaczących 

zakupów materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 680 312,09 zł. Zostały także zakupione 

pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 477 359,85 zł. 

 

5. Realizacja projektów, programów i strategii 

1) Szkoły i przedszkola prowadzone przez gminę Oświęcim realizują Strategię Rozwoju 

Gminy Oświęcim na lata 2015-2022 w obszarach: 

Społecznym – cel strategiczny: Rozwój i wzmocnienie kapitału społecznego gminy  

w oparciu o rozwój inicjatyw Mieszkańców, bezpieczeństwo, zdrowie i zwiększenie 

aktywności w każdym wieku (aktywizacja środowiska seniorów). 

W szkołach i przedszkolach w ramach współpracy z Mieszkańcami (szczególnie z seniorami) 

zorganizowano:  

a) wieczór kolęd; 

b) jasełka (w Przedszkolu Samorządowym w Brzezince wraz z Kołem Gospodyń 

Wiejskich); 

c) Dzień Babci i Dzień Dziadka,  

d) wspólne czytanie bajek; 

e) akademie z okazji Dnia Górnika (większość gości to emerytowani górnicy), Święta 

Konstytucji 3 maja, Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada; 

f) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, seniorami wsi, poznawanie historii 

małej ojczyzny; 

g) dni otwarte szkół i przedszkoli;  

h) rodzinne i środowiskowe pikniki, ogniska integracyjne, kiermasze świąteczne, 

biesiady, biegi sołeckie, rajdy rowerowe, odblaskowy nordic walking; 

i) kursy komputerowe dla mieszkańców (zakończenie projektu E-xtra Kompetentni –

jesień 2019 r.); 

j) „Świąteczna paczka” dla osób samotnych, potrzebujących pomocy; 

k) Wieczór z Poezją i Pieśnią Patriotyczną w szkołach w Babicach i Zaborzu z udziałem 

przedstawicieli gminnych i powiatowych władz samorządowych, Koła Gospodyń 

Wiejskich, seniorów. 
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Placówki współpracują z Kołami Gospodyń Wiejskich wspólnie uczestniczą w zabawach 

z okazji Dnia Kobiet, organizacji lokalnych dożynek, imprez okolicznościowych. 

Przedszkole we Włosienicy współpracuje z Uniwersytetem Każdego Wieku we Włosiennicy. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzezince i Harmężach biorą udział w uroczystościach 

związanych rocznicami wysiedleń ludności Brzezinki, Harmęż, Pław. 

Środowisko – cel strategiczny: Poprawa stanu środowiska (powietrza, wody itp.) oraz 

zasobów przyrodniczych, cele operacyjne (4) Edukacja ekologiczna mieszkańców. 

Szkoły i przedszkola podejmują szereg działań w zakresie podnoszenia świadomości 

w ochronie środowiska, są nimi:  

a) akcje szkolne, przedszkolne z okazji Święta Ziemi, Światowego Dnia Wody, Dnia 

Morza, Światowego Dnia Ptaków, Dnia Drzewa, Światowego Dnia Zwierząt;  

b) pogadanki na temat ochrony środowiska i ekologii; 

c) prowadzenie zajęć z programów antynikotynowych, o tematyce ekologicznej  

(m.in. o oszczędzaniu wody, energii elektrycznej, smogu); 

d) zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt; 

e) zbieranie plastikowych nakrętek na rzecz chorych dzieci; 

f) zbiórka makulatury;  

g) akcje „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”; 

h) segregacja śmieci; 

i) wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych; 

j) zajęcia plenerowe – obserwacja ptaków, roślin; 

k) udział dzieci z przedszkola w Rajsku w obchodach Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu. Udział w poranku edukacyjnym „Chodź z nami”: prace 

plastyczne, zorganizowanie wystawy zachęcającej dzieci i rodziców do aktywnego 

ruchu pieszego i rowerowego; 

l) przedstawienie bajki o tematyce ekologicznej w wykonaniu dzieci i kółka teatralnego 

z przedszkola w Zaborzu. 

Placówki na bieżąco zamieszczają informacje o stanie powietrza i monitorują jego jakość, 

organizują, uczestniczą w konkursach ekologicznych wewnętrznych oraz organizowanych 

przez inne jednostki. Przedszkole w Zaborzu zorganizowało wewnętrzny konkurs 

na wykorzystanie odpadów wtórnych do stworzenia robotów. 



99 

 

2) Program stypendialny 

Na podstawie uchwały nr XLVI/502/18 Rady Gminy z dnia 18 kwietnia 2018 roku przyjęty 

został „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych realizujących obowiązek szkolny na terenie gminy Oświęcim”. Program ten 

związany jest m.in. ze stypendiami motywacyjnymi dla uczniów kl. IV-VIII ze wszystkich 

szkół prowadzonych przez gminę Oświęcim. Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki 

w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne. Do otrzymania stypendium 

uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania. Stypendia wypłacane są z budżetu gminy. Zasady 

otrzymania stypendium ustalone zostały w uchwale nr XLVI/508/18 Rady Gminy z dnia 

23 maja 2018 roku. Program stypendialny obowiązujący w gminnych szkołach jest 

dodatkową motywacją dla uczniów do nauki i osiągania jak najlepszych wyników 

edukacyjnych, sportowych i artystycznych. Na zakończenie każdego roku szkolnego 

najlepszy uczeń w gminie, który osiągnął wysokie wyniki w nauce, otrzymuje statuetkę z rąk 

Wójta gminy. Ten program przyczynia się do podnoszenia wyników w nauce, rozwijania 

ambicji uczniów i wyzwala zdrową rywalizację. 

3) Inne programy, projekty, innowacje edukacyjne w szkołach i przedszkolach gminy 

Oświęcim  

a) „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów 

edukacyjnych dla przedszkoli, a od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy 

I-III) poświęcony tematyce ekologicznej organizowany przez markę Kubuś. Jego 

celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już 

od najmłodszych lat – Przedszkole Samorządowe w Rajsku; 

b) „Czysta Małopolska” – organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, 

skierowany do dzieci i rodziców. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości 

ekologicznej dzieci i młodzieży woj. małopolskiego w zakresie ochrony powietrza, 

wody i gleby, kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań dzieci 

i młodzieży w codziennym życiu, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie 

działalności ekologicznej;  

c) „Czyste powietrze wokół nas” – jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów 

Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju dzieci przed 
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narażeniem na dym tytoniowy. Zajęcia były skoncentrowane na pobudzaniu różnych 

form aktywności dzieci poprzez zabawy twórcze, doświadczenia, dzieci poznały 

rodzaje zanieczyszczeń – Przedszkole Samorządowe we Włosienicy, Przedszkole 

Samorządowe w Grojcu, Przedszkole Samorządowe w Rajsku, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Harmężach; 

d) „Klimatyczna Klasa” w Szkole Podstawowej w Zaborzu – projekt edukacyjny mający 

na celu przybliżenie problemu zanieczyszczenie powietrza, globalnego ocieplenia 

i smogu; 

e) „Trzymaj Formę” – Ogólnopolski Program Edukacyjny współorganizowany przez 

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek 

Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności 

fizycznej i zdrowia. Celem programu „Trzymaj Formę” jest edukacja w zakresie 

trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez 

promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu 

o odpowiedzialność indywidualną – Szkoła Podstawowa w Grojcu, Szkoła 

Podstawowa w Zaborzu, Szkoła Podstawowa w Rajsku; 

f) „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka” – programy skierowane do uczniów klas  

I-VI, konkursy dotyczące zdrowego odżywiania – program realizowany we 

wszystkich szkołach podstawowych; 

g) „Nie pal przy mnie proszę” – program adresowany do uczniów i rodziców klasy 

pierwszej. Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie 

tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz 

kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego 

palenia tytoniu – Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej, Szkoła Podstawowa 

w Rajsku, Szkoła Podstawowa w Babicach, Szkoła Podstawowa w Brzezince, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Harmężach; 

h) „Ratujemy i Uczymy Ratować” – udział w programie propagującym umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci klas I-III (uczniowie przeszkoleni 

to uczniowie klas I; powtórzenie wiedzy i umiejętności w klasach II i III) – Szkoła 

Podstawowa w Grojcu, Szkoła Podstawowa w Zaborzu; 
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i) „Akademia Aquafresh” – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej – działania 

edukacyjne z zakresu profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci. Główne działania 

to mycie zębów przez dzieci w przedszkolu i w domu (zaangażowanie rodziców), cykl 

zajęć o tematyce zdrowotnej, spotkania z pielęgniarką, warsztaty z asystentkami 

stomatologicznymi (nauka mycia zębów) – Przedszkole Samorządowe w Rajsku; 

j) „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – program promujący czytelnictwo wśród 

dzieci i dorosłych. Zadaniem rodziców jest przeczytać lub opowiedzieć misiowi 

i własnemu dziecku bajkę, stworzyć z dzieckiem rysunek dla misia. Program zachęca 

do spędzania czasu ze swoimi pociechami w towarzystwie ciekawej literatury 

dziecięcej – Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej;  

k) „Całą Polska czyta dzieciom” – ogólnopolski program, którego celem jest 

kształtowanie postaw u dzieci, umiejętności odróżniania dobra od zła, poprzez 

wspólne czytanie literatury dziecięcej, ponieważ bajki spełniają funkcję edukacyjną 

i wychowawczą – Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej;  

l) udział w projekcie UNICEF „Szkoła z prawami dziecka” – projekt ten realizowano 

w Przedszkolu Samorządowym we Włosienicy – w obszarach takich, jak ,,Dziecka 

prawa – moja sprawa”, ,,Dziecko i jego prawa”. Na zakończenie projektu, 

przedszkolaki nominowały osoby, które powinny otrzymać Gwiazdę Szeryfa Praw 

Dziecka (osoby te czynnie działały na rzecz przedszkola); 

m) „Odblaskowa szkoła” – akcja propagująca noszenie odblasków, w ramach której 

przeprowadzono Odblaskowy Nordic Walking – Szkoła Podstawowa w Grojcu, 

Szkoła Podstawowa we Włosienicy, Szkoła Podstawowa w Babicach;  

n) Ogólnopolskie bicie rekordu we wspólnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej – 

Szkoła Podstawowa w Grojcu i we Włosienicy; 

o) Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programowania – Kodowanie na dywanie”. 

Brały w nim udział uczniowie klasach pierwszych. Dzieci podczas zajęć stosują 

techniki algorytmiczne poprzez kodowanie na dywanie oraz kodowanie robotów 

(ozoboty). W klasach starszych uczniowie rozwijają myślenie algorytmiczne poprzez 

roboty (mboty) oraz piszą programy na roboty Lego Minestorm – Przedszkole 

Samorządowe w Brzezince, Przedszkole Samorządowe we Włosienicy, Szkoła 

Podstawowa w Zaborzu; 
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p) „Szachy w akcji” – zajęcia z edukacji szachowej odbywają się cyklicznie. Rozwijają 

wiele umiejętności i zdolności m.in. logicznego i strategicznego myślenia, 

opanowania, skupienia oraz radzenia sobie z przegraną. Uczniowie poprawiają swoją 

koncentrację, zwiększają cierpliwość i wytrwałość, rozwijają zmysł twórczy i pamięć 

– Szkoła Podstawowa w Zaborzu; 

q) Laboratorium doświadczeń na kołach – laboratorium z eksponatami i urządzeniami 

mogli oglądać uczniowie wszystkich szkół gminnych. Wizyta mobilnej wystawy 

„Naukowej” była realizowana przez gminę Oświęcim we współpracy z Małopolskim 

Centrum Nauki Cogiteon; 

r) Projekt „Kropla wody – ocean korzyści”, którego sponsorem była Grupa Kęty (Szkoła 

Podstawowa w Zaborzu otrzymała grant na 2000 zł – zakupiono dystrybutory na wodę 

do świetlicy i dla zwycięskich klas w konkursach), a hasłem przewodnim „Dbamy 

o zdrowie razem z grupą”. W ramach konkursu uczniowie wszystkich klas zapoznali 

się z globalnymi problemami niedoboru wody i konieczności jej oszczędzania; 

s) Projekt realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej 

czytelnictwo: „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Projekt Instytutu Książki, 

który skierowany jest do wszystkich uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 

województwa małopolskiego. Akcja ta przypomina o korzyściach wynikających 

ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka i jego 

wpływu na harmonijny i zrównoważony rozwój małej istoty. W projekcie 

uczestniczyły wszystkie gminne szkoły podstawowe; 

t) „Dzień Bezpiecznego Internetu” w Szkole Podstawowej w Zaborzu – głównym  celem 

DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci 

i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli 

i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa on-line oraz promocja pozytywnego 

wykorzystywania internetu;  

u) Program „Włącz aktywność” – spotkania z gwiazdami sportu – pod patronatem 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ambasadorem edycji 2019 był Cezary Trybański. 

We współorganizowanym z OKSiR spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV-VI. 

Znany koszykarz NBA skutecznie zachęcił uczniów do uprawiania sportów 

i aktywnego spędzania czasu wolnego. Szkołę Podstawową w Grojcu odwiedził także 
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Maciej Iwański – były piłkarz reprezentacji Polski oraz Andrzej Wyroba – trener 

Wisły Płock. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I-III. Dzieci wysłuchały 

krótkiej prelekcji pana Macieja Iwańskiego dotyczącej jego drogi do sukcesu oraz 

wzięli udział w treningu piłkarskim; 

v) organizacja „Sportowego Święta Pieczonego Ziemniaka” w Przedszkolu 

Samorządowym we Włosienicy. Impreza ta została zgłoszona do V edycji 

Europejskiego Tygodnia Sportu, którego inicjatorem była Komisja Europejska 

promująca sport i aktywność fizyczną w krajach europejskich. W ramach 

tegorocznego ETS ogłoszony został konkurs ,,BeActive w szkole i przedszkolu – 

Europejski Tydzień Sportu 2019”, w którym przedszkole wzięło udział i znalazło się 

wśród zaszczytnego grona dziesięciu zwycięskich placówek z całej Polski. Wręczenie 

nagrody odbyło się 10 października 2019 r. podczas uroczystej gali w Warszawie. 

Nagrodę z rąk ambasadorki ETS Moniki Pyrek odebrała dyrektor przedszkola. 

W wydarzeniu brał udział Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka oraz licznie 

zgromadzeni sportowcy i przedstawiciele instytucji i fundacji propagujących 

i wspierających polski sport; 

w) „Tu#programujeMy2” – uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Grojcu, 

w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w innowacyjnym projekcie, 

którego celem był rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych uczniów klas I-III 

publicznych szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Projekt ten jest 

realizowany przez Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji w partnerstwie z Fundacją 

Girls Code Fun i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu, dzięki 

czemu szkoła pozyskała 6 innowacyjnych robotów DASH, które będą służyły 

uczniom także w kolejnych latach nauki; 

x) „Nam do głowy trafia polska ortografia” – innowacja w Szkole Podstawowej 

w Porębie Wielkiej. W ramach Koła Ortograficznego uczniowie zgłębiają tajniki 

pisowni wyrazów z różnymi trudnościami. Na zajęciach tworzą plansze z zasadami 

ortograficznymi, grają w gry, rozwiązują zadania, pracują na stronach internetowych 

poświęconych ortografii; 
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y) „Poznajemy nowe środowisko – podstawy programowania na zajęciach 

komputerowych”, innowacja programowa, działania skierowane do uczniów klas  

II- IV w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach. 

Przedszkola i szkoły gminy Oświęcim realizują również programy promocyjne poprzez:  

- umieszczanie informacji na stronach internetowych, organizację Dni Otwartych, artykuły 

prasowe, organizację uroczystości środowiskowych, udział i organizację konkursów, udział 

w akcjach lokalnych i ogólnopolskich, współudział w organizacji imprez okolicznościowych, 

współpraca ze środowiskiem lokalnym. Szkoły i przedszkola w gminie Oświęcim 

współpracowały z instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę opiekuńczą, 

wychowawczą i dydaktyczną: gminą Oświęcim, Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oświęcimiu, Komendą Powiatową Policji 

w Oświęcimiu, Gminną Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji 

w Brzezince, Radami Sołeckimi, parafiami właściwymi ze względu na siedzibę szkoły czy 

przedszkola, stowarzyszeniami i fundacjami – „Bliżej Człowieka”, „Cichociemni”, „Mała 

Orkiestra Wielkiej Pomocy”, „FROPSSIK”, Domem Dziecka, kuratorami sądowymi, GOPS-

em, MOPS-em w Oświęcimiu, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejską Biblioteką Publiczną GALERIA KSIĄŻKI, 

Ochotniczą Strażą Pożarną Gminy Oświęcim i Państwową Strażą Pożarną, Oświęcimskim 

Centrum Kultury, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Państwowym Muzeum Auschwitz–Birkenau, Muzeum „Zamek” w Oświęcimiu, 

Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” oraz mediami lokalnymi; 

4) Projekty rządowe realizowane przez szkoły podstawowe i przedszkola gminy Oświęcim 

 

a)  Małopolski Projekt nauki pływania „Umiem pływać”  

Projekt realizowany był okresie od 11 marca do 23 maja 2019 r. przez Uczniowski Klub 

Sportowy „ÓSEMKA” Oświęcim. Wzięło w nim udział 74 uczniów ze szkół podstawowych 

gminy Oświęcim. Zajęcia prowadzone były w 15-osobowych grupach dwa razy w tygodniu 

przez dwa miesiące. Miejscem realizacji projektu była kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. W czasie realizacji projektu przeprowadzono łącznie 

20 godzin dydaktycznych zajęć nauki pływania. 
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Celem projektu było m.in.: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 

nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania 

wad postawy, zagospodarowanie czasu wolnego, wyrównywanie szans w dostępie 

do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów 

zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, edukację w zakresie 

bezpiecznego korzystania z akwenów. Wszystkie koszty były pokrywane przez organizatora, 

czyli przez Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Oświęcim. 

 

b) Małopolski projekt nauki jazdy na nartach pn. „Jeżdżę z głową” 

Projekt realizowany był w okresie 4-8 marca 2019 r. i wzięło w nim udział 100 uczniów 

z klas III, IV i V ze szkół podstawowych gminy Oświęcim. Łączny koszt realizacji projektu 

wyniósł 63 496,56 zł, z czego województwo małopolskie dofinansowało kwotą 16 800,00 zł, 

gmina Oświęcim wniosła wkład w wysokości 46 696,56 zł. Z kolei 10 000,00 zł to wpłaty 

rodziców. 

Zostało utworzonych 10 dziesięcioosobowych grup. Zajęcia prowadzono przez 5 dni 

po 4 godziny. Łącznie zrealizowano 200 godzin nauki jazdy na nartach (20 godzin na jedną 

grupę). Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra instruktorów na Stacji Narciarskiej Małe 

Ciche Sp. z o. o.. Celem realizacji projektu było nabycie podstawowych umiejętności nauki 

jazdy na nartach, wzrost bezpieczeństwa uczniów poprzez edukację w zakresie bezpiecznego 

korzystania ze stoków i tras narciarskich oraz popularyzacja dobrego nawyku jazdy w kasku, 

poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, zachęcanie do aktywnych 

form spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie tym samym szansy dla rozwoju sportowych 

talentów, upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej w oparciu 

o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport, promocja Małopolski jako regionu 

szczególnie przyjaznego dla uprawiania sportu. 

 

c) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – przy wsparciu Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie 

W roku 2019 gmina Oświęcim w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

otrzymała wsparcie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12 000,00 zł na 

zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku. 
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Szkoła pokryła ze środków własnych kwotę 3 000,00 zł, która stanowiła 20% całkowitego 

kosztu zakupu książek, który wyniósł 15 000,00 zł. Dzięki temu programowi zwiększyła się 

atrakcyjność oferty bibliotek szkolnych, wzrosła ich dostępność oraz rozwinęła się 

współpraca pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi. Szkoły, które otrzymały dotację 

z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zobowiązane są do: 

• zasięgania opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu 

książek;  

• organizacji co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo; 

• uświadamiania rodzicom wpływu czytania na rozwój dzieci; 

• organizacji co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole 

z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej; 

• dostosowania pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, a w szczególności 

poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich; 

• uwzględnienia potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek. 

 

d) Program Szkolny Klub Sportowy 2019 – Małopolski Szkolny Związek Sportowy 

Program „Szkolny Klub Sportowy” był realizowany we wszystkich szkołach prowadzonych 

przez gminę Oświęcim w 13-osobowych grupach. Okres realizacji projektu: od 15 stycznia 

do 15 grudnia 2019 r. (edycja wiosenna do 30 czerwca 2019 r., edycja jesienna od 1 września 

2019 r.). Zajęcia sportowe dla dzieci odbywały się obiektach sportowych przystosowanych 

do prowadzenia tych zajęć, najczęściej w salach gimnastycznych, a także w terenie, przez 

60 minut, nie częściej niż dwa-trzy razy w tygodniu. Program ma na celu umożliwienie 

podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych 

i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego 

w danej szkole, poprawę sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci 

i młodzieży, w tym profilaktykę nadwagi i otyłości.  

Koszt prowadzenia wszystkich zajęć ponosiło Ministerstwo Sportu. Głównym koordynatorem 

Projektu był Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Jednostka współfinansująca, czyli 

gmina Oświęcim, wniosła wkład finansowy w wysokości 160,00 zł. na każdą z grup 

ćwiczebnych, czyli łącznie 2 080,00 zł (był to warunek uczestnictwa w projekcie). 
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e) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 

– „Aktywna tablica”. 

W roku 2019 w ramach Rządowego Programu na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” Szkoła 

Podstawowa w Zaborzu otrzymała dotację w wysokości 14 000,00 zł. Otrzymane wsparcie 

było przeznaczone na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych. Wkład własny gminy 

Oświęcim wyniósł 3 500,00 zł. Całkowita kwota zakupu nowoczesnego sprzętu 

to 17 500,00 zł. 

Celem programu było rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Aby szkoła mogła 

otrzymać dofinansowanie, musiała spełnić określone wymagania m.in. posiadać dostęp 

do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s oraz jeden punkt dostępowy do korzystania 

z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych, a także w czasie wolnym. Ponadto na jedną 

wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy 

szkoła musiała posiadać co najmniej jeden przenośny komputer lub inne mobilne urządzenie 

mające funkcję komputera wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym, 

oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści 

niepożądanych oraz router i salę lekcyjną z dostępem do Internetu. Nowoczesny sprzęt 

umożliwił podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia 

o możliwościach wykorzystania nowych technologii.  

 

f) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych 

z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – Departament Finansów 

Samorządu Terytorialnego – Ministerstwo Finansów 

Gmina Oświęcim uzyskała z Ministerstwa Finansów dofinansowanie wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 

dla dwóch szkół podstawowych. Środki finansowe pochodziły z części oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019. Dofinansowanie uzyskały: 

• Szkoła Podstawowa w Brzezince w kwocie 18 916,00 zł, 

• Szkoła Podstawowa we Włosienicy w kwocie 18 917,00 zł.  
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Łączna kwota dofinansowania wyniosła 37 833,00 złotych. 

 

g) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli 

w szkołach i placówkach oświatowych w roku 2019 z 0,4% rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej 

Gminie Oświęcim w roku 2019 została przyznana kwota 3 045,00 zł ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie 

kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zwalnianego nauczyciela. 

 

h) dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych z 0,4% rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej w roku 2019, polegającego na wzroście liczby uczniów 

przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części 

oświatowej subwencji ogólnej w roku 2019 

W roku 2019 gminie Oświęcim została przyznana kwota 88 794,00 zł ze środków rezerwy 

części subwencji oświatowej. Kwota ta była przeznaczona na dofinansowanie wzrostu zadań 

szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych 

w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2019. 

 

6. Wyniki edukacyjne uczniów  

Najmocniejszą stroną oświaty w gminie Oświęcim są wyniki z egzaminów zewnętrznych, 

które osiągają uczniowie. W 2019 roku pokazał to sprawdzian po klasie ósmej szkół 

podstawowych. 
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Tabela nr XI.1. – Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2019 

Szkoła 
liczba 

uczniów 

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA  
J. ANGIELSKI 

PODSTAWOWY 

% STANIN % STANIN % STANIN 

SP BABICE 32 68 6 48 6 65 7 

SP BRZEZINKA 25 76 8 56 7 68 7 

SP GROJEC 25 77 8 59 8 75 8 

SP PORĘBA 

WIELKA 
17 66 6 47 6 64 6 

SP RAJSKO 24 70 7 58 8 63 6 

SP ZABORZE 68 73 7 52 7 68 7 

6 - stanin 6 to wynik wyżej średni 

7 - stanin 7 to wynik wysoki stanin  

8- stanin 8  to wynik bardzo wysoki 
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XII. Pomoc społeczna w gminie Oświęcim 

 

Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zs. w Grojcu jest szeroko 

rozumiana pomoc społeczna, czyli umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, 

możliwości, zasoby i uprawnienia. Ośrodek pomocy społecznej w swojej działalności kieruje 

się 4 podstawowymi zasadami: 

1) wspiera rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu – podstawą do rozwiązywania 

problemów społecznych jest wsparcie w odbudowywaniu prawidłowych relacji 

w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. 

Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter 

profilaktyczny, ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie 

odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm 

związanych z ich wychowaniem; 

2) prowadzi działania nakierowane na usamodzielnianie rodziny. Rodzina, w pierwszej 

kolejności, powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swymi 

problemami, co pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie 

w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala 

na uczenie się nowych umiejętności. Pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić 

do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz zasobów środowiska. 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału 

w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej; 

3) nie zapomina o zasadzie pomocniczości. Pomoc powinna być nakierowana 

na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na wsparcie osoby w rodzinie, 

w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, kościołów, 

organizacji pozarządowych. Należy pamiętać, że pomoc ma polegać na wspieraniu, a nie 

na wyręczaniu w realizacji zadań;  

4) przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania powinny służyć odbudowie 

i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról 

społecznych oraz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu jest najczęściej pierwszym 

miejscem, do którego osoby z terenu gminy Oświęcim znajdujące się w trudnej sytuacji 

życiowej zwracają się o pomoc.  

 

1. Zakres działania GOPS  

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 

2) praca socjalna; 

3) świadczenie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych;  

4) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

5) analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej; 

6) realizacje zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

7) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

Obok zadań określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu realizuje także inne zadania 

publiczne.  

W ramach działu pomocy społecznej:  

1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w zakresie wypłaty pomocy 

materialnej dla uczniów;  

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych – w zakresie wydawania decyzji ustalających prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej dla osoby innej niż ubezpieczeni. 

W ramach działu świadczeń rodzinnych: 

1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych, 

2) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

3) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  

W ramach działu pomocy osobom uprawnionym do alimentów:  
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1) Ustawa z dnia 7 września 2009r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

2) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

W ramach działu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 

1) Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 

w zakresie realizacji programu „Dobry Start” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu swoją działalnością 

obejmuje cały obszar gminy Oświęcim, którą tworzy 13 miejscowości: Babice, Broszkowice, 

Brzezinka, Dwory Drugie, Grojec, Harmęże, Łazy, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy 

Monowskie, Włosienica, Zaborze zorganizowanych w 13 sołectwach. W centrum gminy 

Oświecimy leży miasto Oświęcim, będące odrębną jednostką samorządu terytorialnego. 

W celu ułatwienia mieszkańcom gminy Oświęcim dostępu do sfery pomocy społecznej 

na terenie poszczególnych wsi raz w tygodniu odbywają się dyżury pracowników socjalnych 

w punktach terenowych: 

1) Babice, Dom Ludowy, w poniedziałki w godz. 7:00-11:00; 

2) Brzezinka, pomieszczenie naprzeciw biura sołtysa ul. Czernichowska 4, w środy 

w godz. 7:00-11:00; 

3) Poręba Wielka, Dom Ludowy, w poniedziałki w godz. 7:00-11:00; 

4) Rajsko, biuro sołtysa w remizie OSP, w środy w godz. 7:00-11:00; 

5) Włosienica, świetlica w remizie OSP, w czwartki w godz. 11:00-13:00; 

6) Zaborze, świetlica wiejska przy LKS „Zaborzanka”, w czwartki w godz. 7:00-11:00. 

 

2. Budżet GOPS  

Finansowanie zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. realizowane było w oparciu 

o zasady wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Ustawy z dnia 23 października 2018 r. 

o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. Źródła finansowania 

ośrodków pomocy społecznej dzielimy na: 

1) dotacje z budżetu państwa:  

• zadania zlecone, 

• zadania własne; 
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2) środki własne pochodzące z budżetu gminy; 

3) środki z Funduszu Solidarnościowego otrzymane w ramach Programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2019 r. 

Dodatkowo w roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu 

otrzymał środki finansowe w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych na realizacje Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019.  

 

Tabela XII.1. Środki finansowe przeznaczone na zdania zlecone 

 

Nazwa świadczenia 

Plan finansowy  Wykonanie 

Dotacja (zł) Dotacja (zł) 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 57 000,00 57 000,00 

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
35 010,00 35 010,00 

Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń opieki 

zdrowotnej 
2 035,17 1 933,16 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 

(świadczenia + ustawowe koszty obsługi) 
3 586.194,89 3 584.418,91 

Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 14 980,50 14 980,50 

Karta Dużej Rodziny 4 177,31 4 073,98 

Świadczenia wychowawcze 500+ 14 927 864,22 14 864 186,08 

Świadczenia „Dobry Start” 300+ 752 140,00 751 840,00 

RAZEM 19 379 402,09 19 313 442,63 
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Tabela XII.2. Środki finansowe na zadania własne 

Nazwa świadczenia 

Plan finansowy (zł) Wykonanie (zł) 

Dotacja Środki 

własne 

Dotacja Środki 

własne 

Domy Pomocy Społecznej  0,00 223 530,00 0,00 219 244,36 

Rodziny zastępcze/ Piecza 

zastępcza  

0,00 81 210,00 0,00 78 010,70 

Asystent rodziny 32 178,00 95 975,00 31 884,07 85 408,63 

Świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny (koszty obsługi) 

0,00 134 452,00 0,00 112 799,11 

Świadczenia wychowawcze 0,00 8 270,00  0,00 2 205,35  

Składki zdrowotne od zasiłków 

stałych  

19 880,49 1 210,00 19 773,12 0,00 

Świadczenia społeczne (zasiłki 

celowe, okresowe itp.) 

59 602,00 248 000,00 59 425,65 195 393,15 

Zasiłki stałe 254 078,00 2 610,00 253 818,26 0,00 

Utrzymanie ośrodka 107 493,00 1 448 561,00 107 493,00 1 380 299,14 

Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie  

0,00 16 480,00 0,00 15 466,63 

Mieszkanie chronione 0,00 4 100,00 0,00 1 677,89 

Usługi opiekuńcze 0,00 88 466,00 0,00 81 172,68  

Program „Opieka Wytchnieniowa” 0,00 14 040,00 0,00 11 639,65 

Dożywianie 78 907,00 30 000,00 76 688,57 19 172,15 

Klub Integracji Społecznej 0,00 4 320,00 0,00 2 280,00 

Gminny Program Wspierania 

Rodziny 

0,00 28 980,00 0,00 23 599,20 

Paczki Mikołajkowe 0,00 8 920,00 0,00 8 707,15 
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Stypendia dla uczniów 17 693,00 5 000,00 15 640,32 3 910,08 

Dodatek do wynagrodzenia w wys. 

250, 00 zł 

20 735,00 29 918,00 20 734,63 5 183,69 

RAZEM 590 566,49 2 474 042,00 585 457,62 2 246 169,56 

 

 

3. Kryteria pomocy społecznej  

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody 

nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.  

 

Tabela XII.3. Kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej 

Rodzaj kryterium  Kryterium obowi ązujące 

w 2019r. 

Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł 

Kryterium dla osoby w rodzinie 528,00 zł 

Maksymalna kwota zasiłku stałego 645,00 zł 

Minimalna kwota na utrzymanie i naukę języka polskiego 

dla cudzoziemców 

647,0 0zł 

Maksymalna kwota pomocy dla cudzoziemców 1 376,00 zł 

Dochód z jednego hektara przeliczeniowego 308,00 zł 

 

Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych prezentuje tabela XII.4. 
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Tabela XII.4. Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych  

Rodzaj świadczenia Kwota 

Zasiłek stały 253 818,26 zł 

Odpłatność za domy pomocy społecznej 219 244,36 zł 

Zasiłki celowe w tym specjalne 210 102,42 zł 

Posiłek w ramach programu „Posiłek w szkole 

i w domu” 

55 420,72 zł 

Zasiłek okresowy 72 217,90 zł 

Usługi opiekuńcze 81 172,68 zł 

Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 19 773,12 zł 

Zasiłek celowy losowy 13 000,00 zł 

Schronienie  0,00 

Sprawienie pogrzebu 0,00 

Mieszkanie chronione 1 677,89 zł 

Niezbędne ubranie 0,00 

 

Zasiłek celowy obejmuje: zasiłek celowy i w naturze, zasiłek celowy specjalny, zasiek celowy 

na zakup posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz w formie posiłków 

w przedszkolu i powyżej kryterium dochodowego.  

Zasiłek stały (art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) przysługuje: 

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę 

w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
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W 2019 r. GOPS objął powyższą formą pomocy 43 osób, których rodziny liczyły 

47 członków. Kwota 484 wypłaconych świadczeń wyniosła 253 818,26 zł , w tym: 

1) dla osoby samotnie gospodarującej: 39 osób na kwotę 238 850,26 zł; 

2) dla osoby pozostającej w rodzinie: 4 osób 14 968,00 zł.  

Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2019 r. 

odprowadzono 19 773,12 zł składek.  

Zasiłek okresowy (art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) przysługuje 

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

W 2019 r. GOPS objął tą formą pomocy 67 osób, których rodziny liczyły 121 członków. 

Kwota 413 wypłaconych świadczeń wyniosła 72 217,90 zł.  

Zasiłek celowy (art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz specjalny 

zasiłek celowy (art. 41 ustawy) są to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie 

niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów 

zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.  

W 2019 r. GOPS objął tą formą pomocy 134 osoby. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 

210 102,42 zł.  

Zasiłek celowy w sytuacji zdarzeń losowych (art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej) może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty 

w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od 

dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 

W 2019 r. GOPS objął tą formą pomocy 3 osoby, których rodziny liczyły 3 członków. Kwota 

trzech wypłaconych świadczeń wyniosła 13 000,00 zł. 
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Praca socjalna (art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) to jedna z form 

pracy pracownika socjalnego, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.  

W 2019 r. GOPS objął tą formą pomocy 305 rodzin liczących 634 osób.  

Interwencja kryzysowa (art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) stanowi 

zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących 

w stanie kryzysu.  

W 2019 r. GOPS objął tą formą pomocy 38 rodzin liczących 97 członków.  

Pomoc w postaci posiłku i niezbędnego ubrania. (art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej). 

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej 

odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku. 

W 2019 r. nie było potrzeby udzielenia tego rodzaju wsparcia. Nie oznacza to, iż nie 

udzielano pomocy w formie odzieży, obuwia czy bielizny. Pomoc ta była przyznawana, ale 

w ramach zasiłku celowego z przeznaczeniem na ww. potrzeby.  

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje 

osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.  

W celu realizacji ww. świadczenia GOPS realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”. 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 

o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz 

osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób 

niepełnosprawnych. 

Wsparcia udziela się w szczególności: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, 

w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, w formie: 
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a) jednego gorącego posiłku, 

b) zasiłku celowego na zakup jednego gorącego posiłku, 

c) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie 

przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej (obecnie dla osoby samotnej 1 051,50 zł, dla rodziny 792,00 zł na osobę 

w rodzinie). 

W 2019 r. GOPS udzielił posiłku w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole 

i w domu” 66 osobom. Na podstawie decyzji GOPS zrealizowano łącznie 9 461 szt. obiadów 

o średniej wartości 5,86 zł. Łączne koszty zakupu posiłków wyniosły 55 420,72 zł. 

Zasiłki celowe na zakup posiłku zostały udzielone 38 osobom, których rodziny liczyły 

64 członków, a liczba świadczeń stanowiła 287 zasiłków o wartości 40 440,00 zł, 

co stanowiło średnio kwotę 140,91 zł miesięcznego świadczenia.  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej) przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

W 2019 r. roku tą formą pomocy objętych było 6 osób, dla których łącznie zrealizowano 2006 

godzin usług. Na ich realizację wydatkowano 81 172,68 zł. Opłaty wniesione 

od beneficjentów z tytułu odpłatności za usługi wyniosły 5 617,75 zł.  

Mieszkanie chronione (art. 53 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) jest 

formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, 

do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania 

w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. 

Gmina posiada jedno mieszkanie chronione. 

W 2019 r. roku z mieszkania chronionego skorzystały 2 osoby. Na utrzymanie mieszkania 

chronionego ośrodek wydatkował w kwotę 1 677,89 zł.  

Skierowanie do domu pomocy społecznej i odpłatność za pobyt (art. 54 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej) przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki 

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować 
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w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 

opiekuńczych.  

W 2019 r. GOPS ponosił odpłatność za pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej. Zadanie 

to wiązało się z wydatkami w kwocie 219 244,36 zł.  

 

Tabela XII.5. DPS, w których przebywały osoby z gminy Oświęcim w 2019 r.  

Lp. Nazwa placówki Profil Liczba 
osób 

Koszt 
pobytu 

1. 
Dom Pomocy Społecznej w Żywcu, 
ul. Ślizowy Potok 8 

dla osób w podeszłym 
wieku 

1 3 182,00 zł 

2. 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnych 
Intelektualnie prowadzonym przez 
ZZ Sióstr Serafitek w Białce 
Tatrzańskiej, ul. Środkowa 186 

dla osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 
1 3 590,33 zł 

3. 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci 
i Młodzieży w Wadowicach 
prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu, Prowincja Krakowska, 
 ul. Lwowska 31 

dla osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 
1 3 544,00 zł 

4. 
Dom Pomocy Społecznej 
w Wadowicach, ul. Parkowa 1 

dla osób w podeszłym 
wieku i przewlekle 

chorych 
2 3 683,00 zł 

5. 
Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, 
ul. Księżnej Ogińskiej 2 

dla niepełnosprawnych 
intelektualnie mężczyzn 

2 3 973,00 zł 
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4. Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 

 

Tabela XII.6. Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 

Rodzaj świadczenia Kwota  

Usługi specjalistyczne dla osób zaburzonych psychicznie  35 010,00 zł 

Zasiłki celowe – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 57 000,00 zł 

Wywiady u osób nieubezpieczonych  1 933,16 zł  

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie to usługi dostosowane 

do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019 r. objętych było 5 osób, 

w tym 1 dziecko, w sumie zrealizowano 1 137 godzin. Łączna kwota wydatkowana 

na realizację powyższych świadczeń wyniosła 35 010,00 zł. Usługi świadczone były 

w ramach zawartych umów zleceń z 2 terapeutami. Opłaty wniesione przez beneficjentów 

z tytułu odpłatności za usługi wyniosły 7 333,57zł.  

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 

przyznawany jest osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku tych zdarzeń. Zasiłek 

może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Pomoc w formie 

zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością 

usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest 

w kwotach do 6 000 zł. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek 

do 20 000 zł, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie może 

wynieść do 200 000 złotych. 

W 2019 r. GOPS objął tą formą pomocy 4 rodziny. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 

57 000,00 zł. Pomoc dotyczyła wsparcia po zniszczeniach powstałych w wyniku wichur, jakie 

nawiedziły województwo małopolskie w marcu 2019 r.  

Koszty rodzinnego wywiadu środowiskowego u osób nieubezpieczonych związane są 

z wydaniem przez wójta gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania decyzji 

potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Wójt gminy Oświęcim upoważnił 
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kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia spraw z zakresu 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

W roku 2019 sfinansowano koszty przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego 

oraz inne koszty rzeczowe na łączna kwotę 1 933,16 zł. GOPS wydał 20 decyzji 

potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla 17 mieszkańców gminy.  

W 2019 roku nie zaistniała potrzeba udzielenia innych świadczeń w ramach zadań zleconych 

gminie, tj. wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, sprawienia pogrzebu, pomocy 

cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi ani tym, którzy uzyskali zgodę na pobyt 

tolerowany na terytorium RP.  

 

Struktura rodzin obj ętych wsparciem z pomocy społecznej w roku 2019 

Pomoc społeczna to podstawowa instytucja sieci socjalnej dla najbardziej potrzebujących. 

Trafiają do niej osoby i rodziny, których problemów nie pomogły rozwiązać inne instytucje 

polityki społecznej. W ramach katalogu podmiotów uprawnionych do świadczeń z pomocy 

społecznej wyróżniamy dwie struktury:  

1) osoby samotnie gospodarujące – osoby prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo 

domowe; 

2) rodziny – osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

 

 

Tabela XII. 7. Rodziny objęte pomocą społeczną w 2019 r. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach 

Rodziny ogółem 305 634 

o liczbie osób 1 133 133 

o liczbie osób 2 82 164 

o liczbie osób 3 61 183 

o liczbie osób 4 14 56 
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o liczbie osób 5 6 30 

o liczbie osób 6 i więcej 9 68 

 

Tabela XII. 8. Rodziny z dziećmi objęte pomocą społeczną w 2019 r.  

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach 

Rodziny z dziećmi ogółem 37 138 

o liczbie dzieci 1 18 49 

o liczbie dzieci 2 9 32 

o liczbie dzieci 3 4 20 

o liczbie dzieci 4 5 30 

o liczbie dzieci 5 1 7 

o liczbie dzieci 6 0 0 

o liczbie dzieci 7 i więcej 0 0 

 

Tabela XII. 9. Rodziny niepełne objęte pomocą społeczną w 2019 r.  

Rodziny niepełne ogółem Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

Rodziny z dziećmi ogółem 17 43 

o liczbie dzieci 1 12 27 

o liczbie dzieci 2 5 16 

o liczbie dzieci 3 0 0 

o liczbie dzieci 4 i więcej 0 0 

 

Tabela XII. 10. Rodziny emerytów i rencistów objęte pomocą społeczną w 2019 r. 

Rodziny emerytów 

i rencistów ogółem 

Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 

Rodziny emerytów i rencistów 51 72 
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ogółem 

o liczbie osób 1 36 36 

o liczbie osób 2 10 20 

o liczbie osób 3 4 12 

o liczbie osób 4 i więcej 1 4 

 

 

5. Powody przyznawania pomocy społecznej 

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy 

przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

informacji o potrzebie przyznania świadczenia, w miejscu zamieszkania bądź w miejscu 

stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Celem wywiadu jest rozeznanie 

sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Pomocy społecznej udziela się 

w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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Tabela XII. 11. Powody przyznania pomocy społecznej 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
ogółem 

Liczba osób 
w rodzinach 

Długotrwała lub ciężka choroba 105 184 

Niepełnosprawność 95 164 

Ubóstwo 74 113 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

49 104 

Bezrobocie 37 74 

Alkoholizm lub narkomania 22 30 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 9 41 

Trudności w przystosowaniu się do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 

4 4 

Przemoc w rodzinie 35 111 

Sytuacja kryzysowa 38 97 

Bezdomność 1 1 

Zdarzenie losowe 3 4 

 

6. Działania w zakresie poprawy oraz zabezpieczenia poziomu życia rodzin 

podejmowane w 2019 r. 

1) Pomoc żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zakłada przekazanie żywności 

w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu zgodnie z założeniami programu podjął współpracę 

z Fundacją Pomocy Społecznej w Brzeszczach, realizując program dystrybucji żywności dla 

najuboższych rodzin gminy Oświęcim. Ośrodek kwalifikuje osoby, rodziny do odbioru 

pomocy żywnościowej, wystawia skierowania, przyjmuje zgłoszenia od osób nie 

korzystających z pomocy społecznej, a chcących otrzymać taką formę pomocy na podstawie 

oświadczeń o dochodach. Z programu mogą skorzystać wszyscy potrzebujący mieszkańcy 
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gminy Oświęcim spełniający wymagane kryterium do odbioru takiej pomocy oraz których 

dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej 

(1 028,00 zł na osobę w rodzinie i 1 268,00 zł dochód osoby samotnie gospodarującej). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu przy współpracy z Fundacją Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach w roku 2019 kontynuował podprogram na lata 2018-2019 oraz 

rozpoczął realizację kolejnej edycji na lata 2019-2020.  

W ramach „Podprogramu 2018-2019” w roku 2019 zorganizowana została jedna akcja 

wydania żywności w marcu pomoc żywnościową otrzymały 252 osoby wchodzące w skład 

110 rodzin (w tym 80 dzieci do 15. roku życia). Łącznie wydano ok. 4 tony żywności.  

Tutejszy ośrodek wspiera realizację podprogramu i przeznacza środki finansowe na obsługę 

administracyjną oraz magazynowanie i rozładunek. Ponosi też koszty związane z transportem 

żywności do rodzin, które nie były w stanie odebrać pomocy we własnym zakresie. 

2) „Koperta Życia” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu realizuje jak 

w latach ubiegłych akcję „Koperta Życia”. Jest to akcja społeczna skierowana do osób 

starszych, samotnych i chorych zamieszkujących gminę Oświęcim. Ma na celu ułatwienie 

niesienia pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne w stanach 

zagrożenia życia i zdrowia. Koperty można bezpłatnie odbierać w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej lub po kontakcie z pracownikami socjalnymi są one dostarczane 

osobom zainteresowanym. 

3) Mikołajki 

Jak co roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował Mikołajki dla najmłodszych 

podopiecznych. W dniu 8 grudnia zaproszono dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 

wraz z rodzicami na spektakl teatralny pt. „Elfy 3”. Spektakl odbył się w Oświęcimskim 

Centrum Kultury, a po jego zakończeniu dzieci otrzymały od Świętego Mikołaja prezenty. 

W imprezie wzięło udział 59 osób, w tym 38 dzieci w wieku od 4 do 10 lat wraz 

z 21 opiekunami. 

4) Paczki świąteczne 

Tradycją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu stało się przygotowanie 

w grudniu paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców gminy. Do paczek zostały 
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wytypowane rodziny, których dochód kształtował się poniżej kryterium dochodowego według 

ustawy o pomocy społecznej. 

W roku 2019 przygotowano 4 rodzaje paczek:  

a) paczki małe – 51 rodziny, 

b) paczki średnie – 1 rodzina, 

c) paczki duże – 3 rodziny. 

Łącznie przygotowano 55 paczek, w których znalazły się produkty żywnościowe, m.in. kawa, 

herbata, olej, cukier, słodycze, owoce. Koszt paczek świątecznych sfinansowany został przez 

GOPS i wyniósł 8 109,55 zł.  

5) Akcja „Zima” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w 2019 roku podejmował działania 

mające na celu monitorowanie sytuacji osób zagrożonych w związku z okresem zimowym 

i obniżonymi temperaturami. Działania te ukierunkowane były na objęcie wsparciem osób 

starszych i samotnych oraz bezdomnych przebywających w miejscach, w których narażone są 

na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur. Z uwagi na zagrożenie 

zamarznięciami w okresie zimowym pracownicy socjalni monitorowali zagrożone osoby, 

a w razie potrzeby podejmowali działania interwencyjne. Ważnym aspektem pomocy jest 

współpraca GOPS ze środowiskiem lokalnym (mieszkańcy, radni, sołtysi) oraz innymi 

służbami. Ośrodek przygotował także akcję informacyjną dla mieszkańców (plakaty 

z telefonami alarmowymi).  

6) udział mieszkańców gminy Oświęcim w zajęciach Domu Samopomocy dla Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. 

o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej i funkcjonuje jako zadanie zlecone z zakresu 

pomocy społecznej oraz w całości jest finansowany ze środków wojewody w przypadku, gdy 

dochód podopiecznego i jego rodziny jest niższy próg umożliwiający z korzystania Pomocy 

Społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

w Oświęcimiu jest jednostką organizacyjną miasta Oświęcim. Współpraca regulowana jest 

za pośrednictwem porozumienia komunalnego miedzy miastem Oświęcim i gminą Oświęcim 

zawartego w dniu 12 września 2000r. w zakresie przyznawania prawa pobytu, ustalania 
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zakresu i usług oraz odpłatności za pobyt i usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu. Skierowanie odbywa się na podstawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego. 

Gmina Oświęcim zobowiązana jest również do partycypowania w kosztach utrzymania. 

W 2019 r. do Środowiskowego Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

w Oświęcimiu skierowano 8 mieszkańców z terenu gminy Oświęcim.  

7) opieka wytchnieniowa 

Gmina Oświęcim w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

pn. „Opieka wytchnieniowa– edycja 2019” otrzymała dofinansowanie na realizację usług 

opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. Głównym celem programu jest wsparcie 

członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej 

pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść 

na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba 

nie ma zapewnionej opieki. Program realizowany był w ramach Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Odbiorcami programu są członkowie rodzin lub 

opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad: 

a) dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności 

i mającym wskazania do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

b) dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Program realizowany był przez GOPS od sierpnia do grudnia 2019 r. Z pomocy skorzystało 

łącznie 15 osób, w tym 11 dorosłych i 4 dzieci. Łącznie wykonano 2011 godzin usług. 

Zatrudniono w tym celu 9 opiekunów. Koszt programu wyniósł 58 197,49 zł, z czego 80% 

(46 557,84 zł) pochodziło ze środków zewnętrznych. 

8) Współpraca z innymi podmiotami 

Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązuje kontakty i współpracę z instytucjami, organizacjami 

społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, 

fundacjami, pracodawcami, stowarzyszeniami, które, podobnie jak nasz ośrodek, działają 

w szerszym obszarze polityki społecznej.  
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Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu w zakresie korzystania 

z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informatycznej SEPI, w celu zapewnienia 

sprawnej wymiany informacji dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

zarejestrowanych w PUP i korzystających jednocześnie z pomocy OPS, wobec których 

podejmowane są działania aktywizujące. Współpraca pomiędzy OPS a PUP regulowana jest 

Porozumieniem zawartym dnia 15 listopada 2013 r.  

Współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie organizowaniu wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego. Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci i młodzież szkolna do 19. roku 

życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 25. roku życia) zamieszkała na stałe 

w województwie małopolskim. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego 

ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci objęte pieczą zastępczą lub 

pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym z rodzin 

wychowujących troje lub więcej dzieci, a także dzieci samotnie wychowywane, o których 

mowa w art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak również 

z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące 

w środowisku ekologicznie zagrożonym. 

Ośrodek na wniosek kuratorium wytypował 6 uczniów z rodzin najuboższych z terenu gminy 

Oświęcim, które spełniały kryteria oraz objęte usługą asystenta rodziny. W trakcie kontaktu 

z rodzinami zostały wypełnione karty kwalifikacyjne, które następnie zostały przekazane 

do kuratorium. Wyjazd kolonijny odbył się w dniach 4-14 lipca 2019 r. 

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu w zakresie wymiany informacji 

o mieszkańcach Gminy, którzy wymagają bądź wsparcia finansowego czy poradnictwa 

z pomocy społecznej (zgłaszają dzielnicowi) bądź zwrócenia większej uwagi 

na funkcjonowanie rodziny lub wydanie opinii w tej sprawie (pracownicy socjalni). Szeroka 

współpraca prowadzona jest w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu. 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu świadczy pomoc dla 

mieszkańców powiatu oświęcimskiego, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Z pomocy 

może skorzystać każdy bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, rasę, wyznanie itd. 

OIK oferuje pomoc w godzinach od 7.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku. Pomoc 

świadczona jest bezpłatnie.  
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Współpraca z placówkami edukacyjnymi, tj. szkołami i przedszkolami w zakresie 

wymiany informacji o dzieciach z rodzin zamieszkujących teren gminy Oświęcim, które 

wymagają wsparcia np. w formie posiłku, poradnictwa z pomocy społecznej, bądź zwrócenia 

większej uwagi na funkcjonowanie rodziny z uwagi na zgłaszane zaniedbania. Szeroka 

współpraca prowadzona jest w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz asystenta 

rodziny.  

Współpraca w ramach realizacji projektu „Tele Anioł.”  Projekt województwa 

małopolskiego skierowany do osób niesamodzielnych z powodu wieku, stanu zdrowia oraz 

niepełnosprawności. Celem projektu jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Beneficjentami projektu są osoby 

niesamodzielne z powodu wieku, stanu zdrowia oraz niepełnosprawności, które nie mogą 

samodzielnie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 

(m. in. zakupy, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, 

wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności 

fizjologicznych). Osoby zakwalifikowane otrzymają opaskę na nadgarstek z kartą SIM, 

wyposażoną w przycisk „SOS” umożliwiający wezwanie pomocy poprzez połączenie 

z Telecentrum. Projekt polega również na możliwości skorzystania ze specjalnych usług 

opiekuńczych świadczonych w domu beneficjenta – zarówno przez fachowców, jak 

i w ramach pomocy sąsiedzkiej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zgłaszały się 

m.in. do pracownika socjalnego GOPS, który udzielał niezbędnych informacji na temat 

powyższego projektu i udostępniał niezbędne dokumenty.  

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Szansa” w Oświęcimiu. Gmina Oświęcim 

dofinansowuje udział dzieci w zajęciach placówki wsparcia dziennego prowadzonych 

w formie specjalistycznej (świetlice). Świetlica zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie 

od poniedziałku do piątku, a także w dni wolnej od nauki. Świetlica udziela pomocy 

w odrabianiu zadań domowych, nauce, organizacji czasu wolnego. Umożliwia rozwój 

zainteresowań. Prowadzone są również zajęcia korekcyjne i terapeutyczne. Pracownicy 

rozeznają, czy na terenie gminy znajdują się dzieci i rodziny, które chcą korzystać z tego typu 

wsparcia. W 2019 r. na zajęcia uczęszczało 10 dzieci z terenu gminy. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”  

w Oświęcimiu. Gmina Oświęcim dofinansowuje działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych: organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenie dla 
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Dzieci Niepełnosprawnych “Promyk” prowadzi bezpłatną rehabilitację zdrowotną i społeczną 

dla swoich podopiecznych. Podopieczni to osoby między 4. a 38. rokiem życia, u których 

zdiagnozowano niepełnosprawność umysłową lub ruchową. Dzięki funkcjonowaniu placówki 

(w zeszłym roku obchodziła 25-lecie działalności) osoby niepełnosprawne nie spędzają 

całego wolnego czasu w domu, a korzystając z proponowanych przez stowarzyszenie form 

wsparcia, włączają się i uczestniczą w życiu społecznym. W 2019 r. w zajęciach brało udział 

24 dzieci z terenu gminy.  

Współpraca z Fundacją Ludzi z Potencjałem w Oświęcimiu. W ramach wsparcia rodzin 

wychowujących niepełnosprawne dzieci GOPS wytypował do paczek mikołajkowych 

25 dzieci, których rodziny są objęte usługą asystenta rodziny. Paczki zostały przywiezione 

przez Mikołaja z Fundacji Ludzi z Potencjałem w miejsce zamieszkania dzieci. Ponadto 

w ramach tej samej współpracy wytypowano 7 starszych osób, które również zostały 

obdarowane świątecznymi prezentami od darczyńców.  
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XIII. Działalność Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim  

 

Realizacją zadań gminy w zakresie kultury i sportu zajmuje się Ośrodek Kultury Sportu 

i Rekreacji Gminy Oświęcim.  

OKSiR działa od 8 lat. Uchwałą Rady Gminy z dnia 19 października 2011 r. została 

utworzona druga po GBP instytucja kultury gminy Oświęcim – Ośrodek Kultury Sportu 

i Rekreacji Gminy Oświęcim, a także został uchwalony jego statut. Z dniem 1 stycznia 

2012 r. Ośrodek rozpoczął faktycznie swą działalność. 

Misją ośrodka jest zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy Oświęcim w dziedzinie 

kultury, sportu i rekreacji. Realizując swe zadania, placówka z siedzibą w Brzezince 

zorganizowała w roku 2019 wiele imprez – począwszy od obchodów rocznic patriotyczno-

historycznych na terenie naszej gminy, poprzez imprezy okolicznościowe, jak choćby Złote 

Gody, związane z obrzędami ludowymi, jak na przykład „Spotkania z Tradycją Świąteczną”, 

czy największe imprezy kulturalne integrujące całą lokalną wspólnotę, jak doroczne Dni 

Gminy.  

Ośrodek wspierał także oddolne inicjatywy mieszkańców sołectw, pomagając merytorycznie 

i finansowo w organizowaniu imprez lokalnych, m.in. jubileuszy organizacji społecznych 

działających w sołectwach oraz dożynek sołeckich i pikników. OKSiR organizował także 

wystawy i wernisaże.  

Głównym zadaniem OKSiR, realizowanym w roku 2019 było sprawowanie opieki 

merytorycznej i organizacyjnej nad amatorskim ruchem artystycznym gminy Oświęcim. 

W ramach OKSiR działają m.in. dwa zespoły pieśni i tańca skupiające dorosłych: „Holan” 

w Zaborzu i „Modraszka” w Stawach Monowskich. Na terenie naszej gminy działa osiem 

zespołów śpiewaczych: „Babiczanki”, „Brzezinianki”, „Broszkowianki”, „Dworzanki”, 

„Grojczanie”, „Porębianie”, „Rajskowianki” i „Włosianeczki”. Zespoły z powodzeniem 

występują na scenach lokalnych i ponadlokalnych, promując w kraju i poza jego granicami 

naszą gminę. OKSiR sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołami: zakupuje elementy 

strojów, organizuje i finansuje przejazdy zespołów na imprezy, koncerty i przeglądy, 

zatrudnia instruktorów muzycznych, którzy są z zasady akompaniatorami oraz choreografów. 

Zespoły uczestniczą: w spotkaniach i przeglądach, festiwalach i koncertach folklorystycznych 

w gminie i poza gminą, w dożynkach sołeckich, diecezjalnych i powiatowych, w świętach 
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okolicznych gmin, w świętach i uroczystościach kościelnych i jubileuszach, w prezentacjach 

świątecznych: wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz we wszystkich uroczystościach 

sołeckich.  

Podstawowym zadaniem i jedną z racji istnienia OKSiR jest też edukacja kulturalna 

i sportowa. Cieszy więc fakt, że proponowane przez nas inicjatywy edukacyjne w roku 2019 

spotkały się z zainteresowaniem mieszkańców, a prowadzone zajęcia gromadziły wielu 

uczestników. I tak: w ramach działań animacyjnych OKSiR prowadził w roku 2019 

różnorodne zajęcia artystyczne i warsztaty dla dzieci, m.in. plastyczne w Harmężach i Rajsku, 

modelarskie w Babicach i Grojcu, taneczne w Stawach Monowskich.  

Pod patronatem OKSiR działa Uniwersytet Każdego Wieku (Babice, Włosienica), który 

skupia w swoich szeregach ludzi aktywnie działających na rzecz środowiska lokalnego 

w gminie. OKSiR wspiera także działalność Klubów Seniora w gminie (Rajsko Zaborze), 

Stowarzyszeń Emerytów we Włosienicy, w Grojcu i Brzezince, realizując z powodzeniem 

politykę senioralną w gminie Oświęcim, zapisaną m.in. w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadań polityki senioralnej 

OKSiR ponosi także koszty korzystania z pływalni w Oświęcimiu przez mieszkańców gminy 

Oświęcim, uprawnionych do korzystania z gminnego Programu „Karta Seniora Gminy 

Oświęcim”. 

W ramach działań na rzecz rozwoju sportu OKSiR prowadził w roku sprawozdawczym dwie 

sekcje piłki siatkowej dla dziewcząt: w Brzezince i Zaborzu, oraz sekcję szachową w Stawach 

Monowskich, finansował także zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z 8 sołectw 

gminy. OKSiR wspierał oddolne inicjatywy mieszkańców, propagując zajęcia sportowe 

i rekreacyjne dla dorosłych: tai-chi, zumbę, aerobik, sztuki walki mieczem japońskim. 

Ważnym działaniem jest też zarządzanie kompleksem boisk ORLIK w Brzezince 

i organizowanie całorocznych zajęć na tym wielofunkcyjnym obiekcie.  

W roku 2019 OKSiR był organizatorem imprez sportowych w gminie takich jak: Sołecki 

Bieg Przełajowy w Zaborzu, turnieje tenisa stołowego, szachowe i piłki siatkowej i innych. 
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Tabela XIII.1. Imprezy i wydarzenia w roku 2019 organizowane i współorganizowane przez 
OKSiR 

Data Wydarzenie 

22.01.2019 Zajęcia kulinarne w stawach Monowskich – ferie zimowe z OKSiR 

19.01.2019 Otwarty turniej tenisa stołowego w Grojcu 

13.01.2019 Udział zespołu Holan na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Bystrej Śląskiej 

13.01.2019 Udział dzieci z gminy Oświęcim w zawodach z siatkówki w Zawierciu 

13.01.2019 Kolędowanie gminne w kościele w Brzezince 

16.01.2019 Warsztaty kulinarne w Grojcu – ferie zimowe 

22.01.2019 Warsztaty kulinarne w Brzezince 

25.01.2019 Gminny turniej unihokeja w Rajsku 

23.01.2019 Wycieczka do kopalni srebra w Tarnowskich Górach 

25.01.2019 
Wyjazd zespołów Brzezinianki, Włosianeczki oraz Grojczanie do Rajczy 
na kolędowanie. 

25.01.2019 Obchody 50-lecia KGW Stawy Monowskie 

30.01.2019 Spotkanie noworoczne w Grojcu 

31.01.2019 Mistrzostwa Gminy Oświęcim w narciarstwie alpejskim w Kluszkowcach 

25.02.2019 Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Siatkówce chłopców 

27.02.2019 Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Siatkówce dziewcząt 

09.02.2019 Wyjazd studyjny seniorów z Grojca do Wisły 

23.02.2019 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Oświęcim. 

28.02.2019 Comber Babski 

03.2019 Turniej wiedzy pożarniczej w Grojcu 

04.03.2019 Wyjazd dzieci i młodzieży na mecz ligi siatkówki kobiet 

12.03.2019 Wyjazd członków klubu seniora z Zaborza do teatru w Chorzowie 

14.03.2019 Spotkania z tradycją świąteczną – Stoły Wielkanocne, Włosienica  

14.03.2019 Wielkanocny Konkurs na Palmę Wielkanocną 

14.03.2019 Wielkanocny Rodzinny Konkurs – Baranek Wielkanocny  

27.03.2019 
/04.04.19 

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej 

14.04.2019 
Wyjazd zespołów Rajskowianki i Brzezinianki do Krakowa na Świąteczny 
Korowód 

24.04.2019 Jubileusz par małżeńskich – „Złote Gody” w Grojcu 

24.04.2019 Obchody 78. rocznicy deportacji mieszkańców Brzezinki i okolic 
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27/28 04.2019 Wyjazd studyjny UKW Włosienica do Sandomierza 

03.05.2019 Obchody z okazji rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja. 

6-7.05.2019 Gminne igrzyska w piłce nożnej dzieci szkolnych 

08.05.2019 74. rocznica zakończenia II wojny światowej w Porębie Wielkiej 

09.05.2019 
Wyjazd studyjny na tereny pogranicza – Pszczyna i gmina Oświęcim 
Euroregion 

16.05.2019 
Wyjazd studyjny na tereny pogranicza w Polsce i Słowacji – Słowacja- 
Euroregion 

17.05.2019 Gminny konkurs dla przedszkolaków „Niezapominajki” 

23.05.2019 Przegląd Piosenki Dziecięcej „Nutka” 

28.05.2019 Wyjazd młodzieży szkolnej na zawody sportowe do Nowego Targu 

31.05.2019 Gminna Spartakiada Przedszkolaków 

01.06.2019 Bieg sołecki w Zaborzu 

08.06.2019 Gminny rajd rowerowy 

01.06.2019 Dzień Dziecka w Pławach 

08.06.2019 Dzień Dziecka w Grojcu 

01.06.2019 Dzień Dziecka w Brzezince 

8-9.06.2019 Dni Gminy Oświęcim w Porębie Wielkiej 

01.06.2019 Dzień Dziecka w Rajsku 

09.06.2019 Wyjazd WOMM na Przegląd Orkiestr Dętych do Michałowic 

07.06.2019 Gminny konkurs „Pan policjant się cieszy, kiedy jestem czujnym pieszym” 

15.06.2019 Dzień Dziecka w Broszkowicach 

11/18.06. 2019 Warsztaty ceramiczne „Aktywne lato w gminie Oświęcim” 

14/15.06.2019 Kurs kulinarny dla mężczyzn „Aktywne lato w gminie Oświęcim” 

16.06.2019 Dzień Dziecka we Włosienicy 

01.06.2019 Dzień Dziecka w Porębie Wielkiej 

22.06.2019 „Wianki” w Porębie Wielkiej 

15.06.2019 Piknik Sportowy w Rajsku 

21.06.2019 Wyjazd WOMM na Przegląd Orkiestr Dętych do Nowego Sącza 

30.06.2019 Piknik Rodzinny w Stawach Monowskich 

02.07.2019 
Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży ”Aktywne lato w gminie 
Oświęcim” 

06.07.2019 Piknik Rodzinny w Grojcu „Aktywne lato w gminie Oświęcim” 

09.07.2019 Wycieczka wakacyjna do Żor – wesołe miasteczko Twinn Pigs 

04.07.2019 Wycieczka przyrodniczo-edukacyjna cz. I, Natura 2000- Wakacje 2019 
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11.07.2019 Wycieczka przyrodniczo-edukacyjna cz. II, Natura 2000- Wakacje 2019 

14.07.2019 Wyjazd zespołu Włosianeczki do Ochotnicy Górnej 

13/14.07.2019 Regionalne spotkanie z tradycją 

22.07.2019 Wycieczka wakacyjna do wioski indiańskiej Arapacho w Zalasie 

28.07.2019 Festiwal Polskich Smaków w Vavreczce 

25.07.2019 
Wakacyjna wycieczka do zagrody żubrów w Pszczynie i Skansenu Wsi 
Pszczyńskiej 

16/18.07.2019 Wakacyjne warsztaty plastyczne w Stawach Monowskich 

01.08.2019 
Rocznica pierwszego transportu więźniów do obozu Auschwitz – pomnik  
w Brzezince 

03.08.2019 Wyjazd zespołu Modraszka na przegląd do Poraja 

06.08.2019 Wycieczka wakacyjna dzieci do Muzeum Śląskiego w Katowicach 

06.08.2019 Biesiada dla seniorów w Zaborzu 

15.08.2019 Święto Stroju Narodowego i Ludowego w Zaborzu 

02.08.2019 Wystawa „Wojna, okupacja, terror” we Włosienicy 

17.08.2019 Dożynki w Brzezince 

24.08.2019 Dożynki w Harmężach 

17.08.2019 Dożynki w Porębie Wielkiej 

24.08.2019 Dożynki w Stawach Monowskich 

19.08.2019 Dożynki w Grojcu 

25.08.2019 Dożynki w Pławach 

25.08.2019 Dożynki we Włosienicy 

24.08.2019 Festyn na zakończenie wakacji w Babicach 

04.09.2019 80. rocznica Boju pod Rajskiem – piknik wojskowy 

01.09.2019 Wyjazd studyjny członków Klubu Seniora z Zaborza do Łącka 

01.09.2019 Wyjazd WOMM na Przegląd Orkiestr Dętych do Wrześni 

01.09.2019 Wyjazd delegacji KGW na konkurs wieńca dożynkowego do Dankowic 

07.09.2019 Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Oświęcim 

14.09.2019 Wyjazd dzieci i młodzieży na zawody w siatkówce do Krzeszowic 

7-8.09.2019 Wyjazd studyjny członków Klubu Seniora z Zaborza do Warszawy 

25.09.2019 Wyjazd studyjny członków UKW z Babic do Rabki i Ludźmierza 

21.09.2019 Turniej piłki nożnej dla dzieci w Zaborzu 

28-29.09.2019 Wyjazd studyjny w Pieniny mieszkańców z sołectwa Stawy Monowskie 

01.09.2019 Konkurs na najładniejszą dekorację dożynkową w gminie Oświęcim  
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04.10.2019 
Wyjazd studyjny dzieci ze świetlicy w Rajsku na Dni Otwarte Jednostki 
Wojskowej w Bielsku-Białej 

12.10.2019 Wyjazd studyjny seniorów z Włosienicy do Wieliczki 

14.10.2019 Święto Edukacji w Grojcu 

18.10.2019 60-lecie KGW Grojec 

16-21.10.2019 Gminne Halowe zawody w piłce nożnej w Rajsku 

26.10.2019 Udział zespołu Grojczanie w festiwalu Psallite Deo 

08.11.2019 Biesiada Patriotyczna w Grojcu 

14.11.2019 Wizyta UKW Babice w OCK na kabarecie Ani Mru Mru 

15.11.20189 Niepodległość pieśnią opowiedziana – Poręba Wielka 

19.11.2019 Konkurs Pieśni Patriotycznej 

24.11.2019 
Organizacja spotkania integracyjnego Stowarzyszenia Emerytów 
we Włosienicy 

25.11.2019 Gminne igrzyska dzieci i młodzieży w tenisie stołowym. 

23.11.2019 Koncert Pamięci w Rajsku 

01.12.201 
Udział KGW Dwory Drugie w Jarmarku Bożonarodzeniowym 
w Oświęcimskim Centrum Kultury – promocja gminy Oświęcim 

04.12.2019 Impreza okolicznościowa – Dzień Górnika w sołectwie Brzezinka 

06.12.2019 Impreza mikołajkowa dla dzieci z sołectwa Pławy 

07.12.2019 Mikołajkowy turniej siatkówki dla dzieci i młodzieży w Zaborzu 

07.12.2019 Impreza mikołajkowa dla dzieci z sołectwa Broszkowice 

07.12.2019 Impreza mikołajkowa dla dzieci z sołectwa Dwory Drugie 

11.12.2019 Gminne igrzyska dzieci szkolnych w koszykówce chłopców 

15.12.2019 Spotkania z tradycją świąteczną – stoły wigilijne, Broszkowice 

21.12.2019 Spotkanie Świąteczne w Porębie Wielkiej 
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Tabela XII. 2. Imprezy organizowane w roku 2019 przez OKSiR na zlecenie gminy w ramach 
środków z funduszu sołeckiego 

01.06.2019 Dzień Dziecka w Brzezince 

15.06.2019 Dzień Dziecka w Broszkowicach 

22.06.2019 Rozgrywki sportowe o Puchar Sołtysa we Włosienicy 

25.06.2019 Impreza dla dzieci we Włosienicy „Wianki świętojańskie” 

23.06.2019 Piknik Rodzinny w Stawach Monowskich 

10.08.2019 Piknik Rodzinny w Stawach Gojeckich 

17.08.2019 Dożynki w sołectwie Brzezinka 

24.08.2019 Dożynki w sołectwie Stawy Monowskie 

31.08.2019 Dożynki w sołectwie Włosienica 

Wrzesień-
październik 2019 

Święto szkoły w Babicach 

04.12.2019 Dzień Górnika w Brzezince 

 

Wszystkie imprezy i wydarzenia były na bieżąco promowane i relacjonowane w gazecie 

lokalnej „Oświęcimska Gmina”, na stronach internetowych gminy i OKSiR oraz na ich 

portalach społecznościowych. 

Oprócz wspomnianych powyżej działań, OKSiR zajmuje się także działalnością komunalną, 

administrując domami ludowymi w gminie (osiem obiektów: w Babicach, Dworach Drugich, 

Grojcu, Harmężach, Pławach, Porębie Wielkiej, Budynek Administracyjny w Brzezince przy 

ul. Czernichowskiej, Remiza OSP w Brzezince, siedziba OKSiR przy ul. Sportowej 

w Brzezince), 3 lokalami: w Stawach Monowskich, Rajsku i Zaborzu oraz placami zabaw 

(w sumie 15 na terenie całej gminy), dbając o ich stan techniczny i bieżące funkcjonowanie. 

Ważnym zadaniem było także zarządzanie Centrum Obsługi Turystów w Brzezince. 

OKSiR jest także wydawcą miesięcznika „Oświęcimska Gmina”.  
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Fotorelacja z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy 

Oświęcim 

 

Dni Gminy 
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Święto stroju ludowego i narodowego 

 

 

Noc Kupały 
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Biesiada patriotyczna 

 

 

Spotkanie z tradycją świąteczną 
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Wielki rodzinny piknik sportowy 

 

 

Spotkanie z Cezarym Trybańskim 
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Dożynki sołeckie 
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XIV. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w gminie Oświęcim  

 

1. Dane ogólne 

1) Liczba zarejestrowanych w GBP czytelników: 1 969 osób. Na 100 mieszkańców 

gminy przypada 10,60 czytelników: 

 

Tabela XIV. 1. Liczba czytelników w poszczególnych filiach GBP 

Biblioteka Główna – Grojec 706 
GBP Filia Babice 179 
GBP Filia Brzezinka 205 
GBP Filia Poręba Wielka 177 
GBP Filia Rajsko 321 
GBP Filia Włosienica 381 

 

2) Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2019r. to 47 465 jednostek inwentarzowych. 

Wskaźnik wykorzystania istniejących zasobów, tzw. obrót księgozbioru, podnosi się 

poprzez odświeżające go procesy m.in. wycofywanie książek nieatrakcyjnych, 

nieczytanych, lub których wygląd jest nieadekwatny do współczesnych wymogów 

i standardów. W GBP ten wskaźnik jest jeszcze na dość niskim poziomie i wynosi 

0,63, co oznacza, że niecała książka została wypożyczona jeden raz w roku. 

 

Tabela XIV. 2. Stan księgozbioru w poszczególnych placówkach bibliotecznych GBP 

Biblioteka Główna – Grojec 10 299 
GBP Filia Babice 6 953 
GBP Filia Brzezinka 7 847 
GBP Filia Poręba Wielka 6 515 
GBP Filia Rajsko 8 868 
GBP Filia Włosienica 6 983 

 

Uzupełnianie bazy księgozbioru, czyli tworzenie elektronicznego katalogu książek, odbywa się 

poprzez zintegrowany system biblioteczny MAK. Można go znaleźć w tzw. FIDKARZE – 

małopolskiej multiwyszukiwarce komputerowych baz bibliotecznych. Gminna biblioteka jest 
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w bazie katalogowej od trzech lat. Korzystanie z katalogu to możliwość sprawdzenia dostępności 

tytułów książek w naszych zbiorach.  

Katalog jest tylko wstępnym etapem automatyzacji zbiorów. Do dalszej automatyzacji są gotowe 

filie biblioteczne, gdyż do bazy katalogu wprowadzono 100% zbiorów. W pierwszej filii – 

we Włosienicy działa testowo uruchomiony moduł MAK-a (programu bibliotecznego), czyli 

elektroniczna rejestracja wypożyczeń. Biblioteka Główna w Grojcu jest w fazie uzupełniania 

bazy ubytków (zbiorów wycofanych w trakcie działalności), co jest obowiązkowe, jeśli myślimy 

o dalszym procesie automatyzacji. 

 

3) Statystyka czytelnicza w poszczególnych placówkach bibliotecznych GBP 

 

Tabela XIV. 3. Statystyka czytelnicza w poszczególnych placówkach bibliotecznych GBP 

 Ilość odwiedzin Ilość wypożyczeń 
Grojec 6 745 12 998 
Babice 1 147 2 412 
Brzezinka 1 992 2 792 
Poręba W. 2 728 3 716 
Rajsko 2 540 3 952 
Włosienica 2 741 4 015 

Razem: 17 893 29 885 
 

4) Promocja książki i popularyzacja czytelnictwa  

Propagowanie czytelnictwa jest dla GBP zadaniem sztandarowym. Mimo, że książka może 

być ładna, mądra, ciekawa, to coraz trudniej jest jej konkurować ze środkami masowego 

przekazu, grami komputerowymi, wideo, DVD, telewizją. Społeczeństwo jest coraz bardziej 

obrazkowe i wobec tylu możliwości wyboru, wybór książki przez dziecko – nie jest wyborem 

prostym. Rolą bibliotek jest podsycanie prostego i naturalnego procesu umiejętności czytania 

i przemienienie go w zamiłowanie do czytania.  
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5) Akcje i imprezy czytelnicze  

Oto kilka akcji ogólnokrajowych, które Gminna Biblioteka Publiczna organizowała w gminie 

Oświęcim: 

a) „Mała Książka – Wielki Człowiek”, tzw. wyprawka czytelnicza. Biblioteka 

kontynuowała rozpoczętą rok wcześniej kampanię społeczną Instytutu Książki 

skierowaną w stronę dzieci 3-letnich i ich rodziców. Dzieci biorące udział w kampanii 

otrzymały w ramach tej akcji darmowy pakiet czytelniczy w postaci książeczki 

„Pierwsze wiersze dla…” oraz kartę małego czytelnika. Dostały zatem możliwość 

obcowania z biblioteką, z książką, z innymi czytającymi oraz możliwość 

uczestniczenia w ten sposób w życiu kulturalnym gminy, 

b) realizacja programu ogólnopolskiego „Kujawski pomaga pszczołom”, a w jego 

ramach zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w gminie Oświęcim pt. „Malujemy świat 

pszczołami” w Bibliotece Głównej oraz filiach w Porębie Wielkiej, Rajsku, Brzezince 

i Babicach,  

c) działania w Dyskusyjnym Klubie Książki: liczba stałych członków DKK – 5. Liczba 

spotkań dyskusyjnych – 9. W ramach DKK zorganizowano spotkanie autorskie 

z Agnieszką Lingas-Łoniewską. Liczba uczestników spotkania autorskiego – 40 osób,  

d) Czytelnicza Gala w Urzędzie Gminy Oświęcim związana z przyznaniem tytułu 

„Najlepszy Czytelnik gminy Oświęcim w 2018 roku spośród czytelników 

dziecięcych”. Uroczystość odbyła się w obecności zastępcy wójta gminy Haliny 

Musiał, rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy. Nagrodzono dwanaścioro dzieci 

w wieku szkolnym, 

e) Narodowe Czytanie 2019 – uczestnictwo w akcji po raz ósmy. Lekturą były nowele 

polskie Bolesława Prusa (Katarynka). Odbyła się w Szkole Podstawowej w Zaborzu 

z udziałem Wójta gminy Mirosława Smolarka i przewodniczącej Rady Gminy 

Oświęcim Bernardyny Bryzek, 

f) udział w akcji ogólnopolskiej „Jak nie czytam, jak czytam!” – przeprowadzona 

w Grojcu. Organizatorem akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, 

g) XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – w 2019 roku pod hasłem 

"Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie". W ramach akcji 

„Sztafeta czytelnicza” czyli wielka promocja książki i czytelnictwa wśród dzieci 
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przedszkolnych w gminie poprzez wizyty z wolontariuszy z byłego gimnazjum 

gminnego w Zaborzu w sołectwach: Grojec, Poręba Wielka, Babice (2 lokalizacje), 

Brzezinka, Rajsko, Włosienica. Na koniec plenerowa akcja w grojeckim parku ze 

sportowcami i wolontariuszami pt. „Czytaj i ruszaj się. Podsumowanie Tygodnia 

czytania dzieciom w gminie Oświęcim”, z udziałem przedstawicieli władz gminy, 

W 2019 r. z inicjatywy GBP odbyły się również spotkania autorskie z:  

a) Joanną Wachowiak (dla grup szkolnych). Autorka literatury dziecięcej, opowiadań, 

powieści, 

b) Agnieszką Lingas-Łoniewską, autorką powieści dla dorosłych, 

c) Michałem Zawadką, doskonałym oratorem, autorem literatury tzw. motywującej. 

 

Organizacja XIV edycji Międzygminnego Konkursu Pięknego Czytania (rywalizacja 

pomiędzy gminami Oświęcim, Osiek, Przeciszów). Książka pt. „Chcę być kimś” była tekstem 

w rywalizacji konkursowej dla uczniów szkół podstawowych z wymienionych gmin. 

Większość działań miała charakter zajęć edukacyjnych. Dominowały tematy zaczerpnięte 

z baśni polskich, legend, nawiązywano do tradycji narodowych, patriotyczno-

chrześcijańskich, historii, kulinarnych, profilaktyki zdrowotnej, ochrony zwierząt itp. 

Łącznie w bibliotekach zorganizowano 114 różnych form zajęć. Liczbę uczestników 

oszacowano na 2 130 osób; głównie dzieci ze szkół i przedszkoli. 
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XV. Bezpieczeństwo na terenie gminy Oświęcim  

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego gmina Oświęcim współpracuje 

z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Powiatową Strażą Pożarną oraz z Komendą 

Powiatową Policją w Oświęcimiu. 

1. Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie gminy Oświęcim funkcjonuje 9 stowarzyszeń pod nazwą OSP, zrzeszonych 

w Związku OSP RP. Od 1973 r. funkcjonuje też Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP RP 

w Oświęcimiu, który obejmuje swym obszarem działania teren 3 gmin (m. Oświęcim, 

gm. Oświęcim i gm. Polanka Wielka) i zrzesza 11 terenowych jednostek OSP (wszystkie typu 

„S” - jednostki posiadające środek transportu).  

Spośród 9 gminnych jednostek, dwie – OSP Brzezinka i OSP Włosienica – włączone 

są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Na czele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP stoi prezes dh Arkadiusz Kuwik, 

a komendantem jest dh Tomasz Tyran. 

Liczbę i struktura członków OSP w jednostkach gminnych prezentuje tabela XV.1. 

 

Tabela XV.1 Liczba i struktura członków OSP w jednostkach gminnych 

Członkowie OSP Rok 
2018 

Rok 
2019 

Różnica 

Członkowie czynni – mężczyźni 398 386 -12 

Członkowie czynni – kobiety  81 83 +2 

Członkowie MDP- męskich  101 105 +4 

Członkowie MDP – żeńskich  73 75 +2 

Członkowie honorowi 52 55 +3 

Członkowie wspierający 79 81 +2 

Razem  784 785 +1 
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Na podstawie dokumentacji z zebrań sprawozdawczych w 2019 r. (stan na dzień 31 grudnia 

2019 r). w naszych Jednostkach Operacyjno-Technicznych kryteria udziału w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych spełnia 230 osób. 

 

Tabela XV. 2. Liczba członków OSP spełniających kryteria udziału w działaniach ratowniczo-

gaśniczych 

OSP Kat. JOT 2018 2019 

Broszkowice III 29 31 

Brzezinka II 29 28 

Dwory Drugie IV 13 14 

Grojec III 20 18 

Harmęże IV 23 23 

Poręba Wielka III 36 34 

Rajsko III 24 26 

Stawy 

Monowskie 
IV 23 27 

Włosienica II 31 29 

Razem 228 230 

 

1) Działalność prewencyjna i informacyjna 

Działania w zakresie kontroli operacyjnego zabezpieczenia poszczególnych miejscowości 

obejmowały udział wspólnie z ekipami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

z Oświęcimia w sprawdzaniu stanu technicznego sieci hydrantowej – zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. Również podczas prowadzenia akcji jednostki OSP powinny skontrolować 

hydrant najbliższy miejscu zdarzenia. Jeśli jest sprawny, dokładna lokalizacja jest podawana 

do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. Jeżeli hydrant jest niesprawny, 

sporządzony zostaje protokół, który następnie trafia do PWiK. 
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Przedstawiciele OSP corocznie z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowej organizują spotkania 

w szkołach i przedszkolach połączone z pokazami dla dzieci. Dobre efekty przynosi też 

współpraca z kadrą nauczycielską, m.in. w organizacji środowiskowych eliminacji Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego organizuje corocznie eliminacje 

miejsko-gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej w trzech grupach wiekowych. Wśród naszej 

młodzieży mamy wielu laureatów tego turnieju, którzy zdobyli również czołowe miejsca 

w trakcie eliminacji powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Dh Piotr Urbańczyk z OSP 

Grojec i Seweryn Tyran z Harmęż uczestniczyli w2019 r. w finale wojewódzkim turnieju, 

gdzie Seweryn zajął 1. miejsce i reprezentował województwo małopolskie w finale 

krajowym.  

To właśnie spośród uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej rekrutuje się większość 

członków naszych drużyn młodzieżowych.  

W ramach działalności informacyjnej ZOMG w Oświęcimiu i poszczególne OSP ściśle 

współpracują z mediami. Część naszych OSP prowadzi też własne strony internetowe. 

W ubiegłym roku udało się zorganizować miejsko-gminne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze 

w Polance Wielkiej, które zostały wysoko ocenione przez oficerów KP PSP w Oświęcimiu 

z wydziału operacyjnego, obserwujących ćwiczenia. 

 

2) Działalność operacyjno-techniczna i szkoleniowa 

a) typ OSP w gminie : 

• 1 OSP – typu S-3 (OSP Brzezinka), 

• 3 OSP – typu S-2 (OSP Poręba Wielka, Rajsko, Włosienica), 

• 5 OSP – typu S-1 (OSP Broszkowice, Grojec, Harmęże, Dwory Drugie, Stawy 

Monowskie); 

b) podstawowe wyposażenie ww. jednostek stanowi 15 samochodów, w tym: 

• 1 samochód ciężki: Jelcz 014 - GCBA-5/24, 

• samochody średnie – 6: 

- Star 244P – GBAM-2,5/16+8 , 

- Volvo – GBAM-2,5/16+8, 

- Iveco Eurocargo- GBARt – 3,5/27, 

- Renault G 270 – GBA 3/20, 
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- Star 244P – GBAM-2,5/12+8, 

- Star 244P – GBAM-2,5/16+8 , 

• samochody lekkie – 7:  

- Renault Mascott – GLM, 

- IVECO – Daily- GLBM- 1/8, 

- Fiat Ducato – GLM – 8, 

- Ford Transit – GLBM-0,3/18, 

- Peugeot BOXER - GLBM- 0,3/18, 

- SUZUKI-Vitara - GLBM - 0,3/18, 

- Mitsubishi L-200 – SLOpR, 

- Opel MOVANO GLBM 1/1 – samochód zakupiony w 2019 r. jako nowy 

za kwotę 220 000,00 zł. Zasadniczym źródłem finansowania w kwocie 

180 000,00 zł był budżet gminy Oświęcim. 

Wszystkie pojazdy wyposażone są w radiotelefony przewoźne i przenośne, łącznie 

62 nasobnych i 14 przewoźnych. 

 

Fot. XV. 1. Samochód dla OSP Dwory Drugie zakupiony w 2019 r. z budżetu gminy 
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c) Nasze jednostki OSP wyposażone są ponadto w następujący sprzęt podstawowy: 

• motopompy pożarnicze – 20 szt.: 9 marki Polonia PO-5, 2 marki Tohatsu V- 66AS, 4 

marki Tohatsu V-66CS, 2 marki Tohatsu VC72-AS, 1 marki Tohatsu VC-82ASC; 

• 13 pomp pływających: 2 marki Medium 4,5 HP-Kawasaki, 1 marki Posejdon, 10 

marki Niagara-1; 

• 18 pomp szlamowych: 6 marki Honda WT-30X, 1 marki Honda KTH-80X, 6 marki 

Honda WT-40X, 1 marki Honda SWT-100, 3 marki Subaru ROBIN PTG-305, 1 

marki Białogon P-25; 

• 2 agregaty pompowe na przyczepie: Białogon HL-200, SPP Pumps Limited, 

• 2 pontony i 2 łodzie wiosłowe (z silnikami zaburtowymi na przyczepie), 

• pozostały sprzęt: 1 przyczepa gaśnicza PG-8, 1 przyczepa wężowa PW-1000, 5 

przyczepa lekka – ciężarowa, 11 zestawów do udzielania I pomocy przedmedycznej, 2 

zestawy hydrauliczne zestawy do ratownictwa technicznego, 31 piły spalinowe (w 

tym 24 łańcuchowe i 7 tarczowych), 12 agregatów prądotwórczych (230V) i 1 agregat 

3-fazowy, 44 aparatów nadciśnieniowych na sprężone powietrze marki Drager. 

W 2019 roku udało się doposażyć jednostki w ubrania specjalne, buty strażackie, rękawice, 

latarki, a także znacząco odtworzyć stan węży tłocznych w-75 i W-52. Zakupiono również 

piły, radiotelefony i inny sprzęt. 

 

d) Zestawienie pozostałego sprzętu przedstawia tabela XV. 3.  

 

Tabela XV.3 Zestawienie pozostałego sprzętu 

Zestawienie ilościowe sprzętu 

  31.12.2018 31.12.2019 

Przyczepka 16 16 

Motopompa 68 67 

Piła do drewna 22 24 
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Piła do betonu i stali 7 7 

Aparat powietrzny 44 44 

Wąż tłoczny W-110 63 63 

Wąż tłoczny W-75 233 233 

Wąż tłoczny W-52 287 281 

Węże ssawne 80 82 

Radiostacje nasobne 58 62 

Ubrania specjalne 159 175 

Buty specjalne 235 252 

Hełm 158 156 

Kominiarka 141 185 

Latarki 131 166 

Ubranie koszarowe 208 226 

Ubranie wyjściowe 285 295 

Torba PSP-R1 10 11 

 

Coroczny przegląd jednostek OSP i lustracji strażnic wykazał stan przygotowania jednostek 

do działań na poziomie dobrym. Jednak nadal istnieje pilna potrzeba wymiany elementów 

odzieży ochronnej i wyposażenia osobistego strażaków. Dlatego też wraz z poszczególnymi 

jednostkami OSP z gminy Oświęcim staramy się korzystać z szeregu różnych programów 

i dofinansowań, m. in.: Bezpieczny Strażak, Bezpieczna Małopolska, dotacje z KSRG, 

dotacje z MSWiA, dotacje z Firm Ubezpieczeniowych, dotacje ze starostwa powiatowego. 

Jednostki poszukują również sponsorów w rejonie swojego działania. 

Dotyczy to np. zakupu butów specjalnych, zakupu ubrań specjalnych typu NOMEX, zakupu 

rękawic, kominiarek i hełmów, zakupu butów gumowych (typu „OFICER” i „WODERÓW”) 
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Ww. wyposażenie jest niezbędne do bezpiecznego udziału jednostek OSP w zróżnicowanych 

akcjach ratowniczych (podczas pożarów, ratownictwa przeciwpowodziowego, wodnego, 

technicznego, medycznego). 

 

3) Kontrola stałej gotowości operacyjno-technicznej prowadzona jest poprzez coroczne 

wspólne z przedstawicielami KP PSP inspekcje, w ramach których dokonuje się 

okresowego przeglądu sprzętu pożarniczego i lustracji strażnic. W 2019 roku przegląd 

taki wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP przeprowadziliśmy 

w październiku. 

We wszystkich naszych OSP funkcjonuje system zdalnego alarmowania (Digitex) sterowany 

z Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP. Dla większego bezpieczeństwa zastosowano 

dodatkowy system E-remiza, który znacząco usprawnia możliwości dysponowania jednostek 

OSP. 

 

4) Bieżąca działalność szkoleniowa nastawiona jest głównie na szkolenie kwalifikacyjne 

i doskonalące członków czynnych i członków MDP.  

Nasz oddział zorganizował w roku 2019 dziesięciodniowy obóz szkoleniowy MDP 

w Porąbce.  

Członkowie czynni naszych OSP podnoszą i uzupełniają kwalifikacje na kursach 

organizowanych przez Komendę Powiatową PSP, a także na kursach pierwszej pomocy.  

 

Tabela XV.4 Liczba przeszkolonych członków OSP w 2019 r.  

OSP 

S
tr

aż
.-

 r
at

ow
ni

kó
w

 

K
ie

r.
-k

on
se

rw
. 

sp
rz
ęt

u 

Z
 z

ak
re

su
 r

at
. t

ec
h.

 
 

K
w

al
ifi

k.
 P

ie
rw

sz
a 

po
m

oc
 

Z
ab

ez
p.

 ląd
ow

. L
P

R 

P
łe

tw
on

ur
kó

w 

S
te

rn
. M

ot
or

ow
od

ny 

D
ow

ód
có

w 

N
-k

ów
 

D
ow

ód
có

w
 M

D
P

  

R
az

em
 

Broszkowice  5 0 5 2 0 0 0 0 0 0 12 

Brzezinka  1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 6 
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Dwory Drugie  0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5 

Grojec  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Harmęże  1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 

Poręba Wielka  3 1 0 4 0 0 0 1 0 0 9 

Rajsko  2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 

Stawy Monowskie  3 1 3 3 0 0 0 1 0 0 11 

Włosienica  2 1 2 3 0 0 0 1 0 0 9 

Razem 17 6 15 24 0 0 0 3 0 0 65 

Stałym elementem przygotowania jednostek do działań operacyjnych są organizowane 

corocznie miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbyły się 15 czerwca 2019 r. 

w Oświęcimiu. W zawodach wzięło udział 30 drużyn w 4 grupach wiekowych. Zawody dla 

drużyn MDP rozegrano wg międzynarodowego regulaminu CTIF.  

W ubiegłym roku organizowaliśmy również powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 

w Brzezince, w które mocno zaangażowany był praktycznie prawie cały oddział miejsko 

gminny. 

Corocznie wyznaczone przez KP PSP jednostki OSP biorą udział w powiatowych bądź 

wojewódzkich ćwiczeniach pozorujących różnego rodzaju zdarzenia lub zagrożenia. 

Jednostki organizują również ćwiczenia własne oraz na mniejszą skalę z jednostkami 

sąsiadującymi w bliskiej odległości.  

 

5) Działalność ratowniczo-gaśnicza i akcje specjalne 

Według informacji KP PSP w Oświęcimiu w roku 2019 r. na trenie gminy zanotowano: 

Tabela XV. 5. Działalność ratowniczo-gaśnicza i akcje specjalne 

  
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Razem 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Gmina 

Oświęcim 

83 66 159 241 12 11 254 318 
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W usuwaniu skutków zdarzeń brały udział wszystkie OSP. Według statystyk Stanowiska 

Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu poszczególne jednostki gminne 

w 2019 r. odnotowały następujące ilości interwencji: 

 

Tabela XV. 6. Ilość interwencji 

OSP 
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Razem 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Broszkowice 3 10 12 24 0 2 15 36 

Brzezinka 32 21 55 69 1 3 88 93 

Dwory 

Drugie 
13 10 12 19 1 0 26 30 

Grojec 13 9 22 35 4 0 39 44 

Harmęże 12 7 15 20 1 0 28 27 

Poręba 

Wielka 
4 5 12 35 2 1 18 41 

Rajsko 6 3 14 24 1 3 21 30 

Stawy 

Monowskie 
4 3 5 9 0 0 9 12 

Włosienica 17 14 30 48 1 0 48 63 

RAZEM 127 113 259 392 16 15 402 522 

 

Stosownie do obowiązujących po ostatnich modyfikacjach ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej przepisów w działaniach ratowniczych brać udział mogą członkowie 

Jednostek Operacyjno-Technicznych, spełniający 3 podstawowe kryteria: 

• wiekowe (18-65 lat), 

• kwalifikacyjne – wyszkolenie pożarnicze stosowne do pełnionej funkcji, 
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• zdrowotne – posiadanie aktualnych badań lekarskich potwierdzających zdolność 

do uczestnictwa w działaniach ratowniczych.  

Jak wcześniej wspomniano, kryteria te spełnia w naszych 9 jednostkach OSP 230 członków 

czynnych, w tym 20 kobiet. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ubezpiecza imiennie wszystkich uprawnionych 

do udziału w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków 

i pokrywa koszty lekarskich badań okresowych. 

Członkowie naszych OSP często uczestniczą w zabezpieczaniu różnego rodzaju uroczystości 

państwowych, kościelnych, sportowych, pielgrzymek, przemarszów, rajdów rowerowych, 

biegów ulicznych, koncertów i wielu innych, nie wliczanych do statystyk interwencji 

KP PSP. 

W ubiegłym roku nasi druhowie uczestniczyli: 

• corocznym zabezpieczeniu Marszu Żywych – na terenie Oświęcimia i Brzezinki, 

• zabezpieczaniu uroczystości rocznicowych na terenach Państwowego Muzeum „KL – 

Auschwitz –Birkenau”, 

• zabezpieczaniu imprez związanych z kolejnymi „Dniami Gminy Oświęcim” oraz 

„Dniami Miasta Oświęcim”, 

• zabezpieczeniu Tour de Pologne, 

• zabezpieczaniu festynów, imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. 

 

6) Baza lokalowa i zaplecze techniczne 

Wszystkie nasze OSP dysponują obiektami, w których mogą prowadzić swoją działalność 

statutową. W 8 przypadkach strażnice są mieniem komunalnym, użytkowanym przez OSP 

na podstawie umowy użyczenia. OSP Włosienica jest właścicielem obiektu. 

Wydatkowane w ostatnich latach znaczące kwoty pozwoliły znacznie poprawić stan 

techniczny i funkcjonalność strażnic. Szczególnej poprawie uległo zaplecze socjalne 

i zaplecze garażowe.  

W ubiegłym roku wykonano m. in.: 

• OSP Dwory Drugie – remont, malowanie pomieszczeń części bojowej, 
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• OSP Broszkowice – gruntowny remont sali w ramach urządzenia izby pamięci, 

• OSP Brzezinka – remont garażu bocznego, 

• OSP Poręba Wielka – remont dachu nad częścią bojową oraz modernizacja kotłowni 

ze zmianą zasilania na gaz ziemny w ramach pozyskanych środków z programu 

Remizy Małopolskie.  

 

7) Środki budżetowe przeznaczone w 2019 r. na realizację zadań ochrony 

przeciwpożarowej z samorządu gminnego i środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. 

 

Tabela XV.7 środki bud żetowe 

Nazwa OSP Kwota [zł] 

Broszkowice 197 137,82 

Brzezinka 69 050,31 

Dwory Drugie 214 672,54 

Grojec 43 502,16 

Harmęże 41 089,42 

Poręba Wielka  159 606,22 

Rajsko 43 160,11 

Stawy Monowskie 22 816,62 

Włosienica 65 015,73 

Razem  856 050,93 

 

Na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków OSP w 2019 r. uzyskano 

dofinansowanie do zakupów sprzętu pożarniczego, odzieży ochronnej i umundurowania 

otrzymało 7 jednostek OSP z terenu gminy Oświęcim. 

Dotacje z MSWiA – OSP poza systemem KSRG (odzież ochronne, węże tłoczne, hełmy oraz 

remonty): 

• OSP Dwory Drugie – 7 000 zł, 

• OSP Grojec – 5 000 zł,  

• OSP Poręba Wielka – 20 950 zł, 
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• OSP Stawy Monowskie – 5 000 zł, 

• OSP Harmęże – 5 000 zł, 

• OSP Rajsko – 8 200 zł, 

• OSP Broszkowice – 8 200 zł. 

Razem: 59 350 zł. 

Dotacje z MSWiA – KSRG:  

• OSP Brzezinka – 21 700zł, 

• OSP Włosienica – 40 697zł (w tym dot. do obozu MDP). 

Razem: 62 397 zł 

Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

• OSP Brzezinka – 3 750zł, 

• OSP Poręba Wielka – 18 000zł. 

Razem: 21 750 zł 

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu: 

• OSP Brzezinka – 2 250zł, 

• OSP Harmęże – 3 000zł, 

• OSP Stawy Monowskie – 1 430zł, 

• OSP Włosienica – 1 600zł, 

• OSP Dwory Drugie – 30 000zł. 

Razem: 38 280 zł. 

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mecenat Małopolski”: 

• OSP Włosienica – 5 000zł. 

Razem: 5 000 zł. 

Łączna kwota pozyskanych dla OSP środków zewnętrznych w 2019 roku wyniosła 

186 777 ,00 zł. 

 

2. Komenda Powiatowa Policja w Oświęcimiu 

W 2019 roku, jak od wielu lat, gmina wspiera działania Komendy Powiatowej Policji 

w Oświęcimiu. Tym razem na podstawie uchwały Rady Gminy i porozumienia podpisanego 

przez wójta przeznaczona na pomoc kwotę w wysokości 20 000 zł. Wydana została na 
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dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy policji na terenie gminy oraz nagrody pieniężne 

dla wyróżniających się policjantów. W ramach dodatkowych godzin wykonano 760 godzin 

służb patrolowych, efektem których podjęto ponad 700 różnego rodzaju czynności 

i interwencji. 

Również w 2019 roku gmina Oświęcim na podstawie uchwały Rady Gminy i porozumienia 

podpisanego przez Wójta, brała udział we współfinansowaniu zakupu sztandaru dla Komendy 

Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Udział gminy wyniósł 1 500 zł. 

Działania te niewątpliwie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na terenie wszystkich 

miejscowości naszej gminy i są dobrym przykładem na współpracę jednostek służb 

mundurowych z gminą oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.  

 

Fot. XV. Poświęcenie nowego sztandaru policji, fot. Jacek Balon 
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XVI. Działalność Pełnomocnika Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i wsparcie organizacji pozarządowych 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy 

Oświęcim na rok 2019 przyjęty uchwałą nr LIII/574/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

17 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim na rok 2019, 

zmieniony uchwałą nr VII/50/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 roku 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim. 

W roku 2019 na realizację Programu wykorzystano kwotę 193 923,69 zł. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 realizowała 

ww. program: 

1) w skład komisji wchodzi 7 osób; 

2) odbyło się 14 posiedzeń; 

3) pod opieką komisji znajdowało się 116 osób; 

4) na wniosek komisji przygotowano 9 opinii biegłych o stopniu uzależnienia 

od alkoholu; 

5) na wniosek komisji zlecono przygotowanie 47 wywiadów środowiskowych; 

6) skierowano 18 spraw do sądu; 

7) założono 3 Niebieskie Karty. 

 

Pełnomocnik Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizował również Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Oświęcim na 2019 przyjęty uchwałą 

nr LIII/575/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Oświęcim 

na rok 2019. W roku 2019 na realizację Programu wykorzystano kwotę 9 150,00 zł. 
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XVII.  Podsumowanie 
 

 

 

Szanowni Mieszkańcy! 

Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń ważnych dla całej społeczności gminy. Niewątpliwie 

jednymi z najważniejszych były wybory sołeckie, które śmiało można nazwać świętem 

samorządności w gminie. Równie ważne z punktu widzenia społecznego było uzyskanie 

wysokich wyników edukacyjno-wychowawczych w szkołach, w tym z egzaminów zewnętrznych. 

Sukces ten możliwy był dzięki zaangażowaniu uczniów i pracowników oświaty: nauczycieli 

i dyrektorów, którzy nie szczędzili wysiłku, by takie rezultaty osiągnąć. 

Dzięki odważnym decyzjom udało się zrealizować wiele zadań, które znacząco wpłynęły 

na poprawę jakości życia Mieszkańców gminy. Do takich działań należy m.in. dofinansowanie 

do wymiany starych źródeł ciepła.  

Podkreślić należy, że wielu zadań nie można byłoby zrealizować, gdyby nie wyjątkowa 

aktywność Mieszkańców naszej gminy. To właśnie nawiązanie przeze mnie dobrej współpracy 

z lokalną społecznością jest największym sukcesem mijającego roku. Istotą działalności 

samorządu terytorialnego jest stwarzanie warunków do podnoszenia jakości życia oraz wspieranie 

działalności społecznej lokalnych środowisk. To dzięki aktywności zarówno Mieszkańców, jak 

i lokalnych działaczy, a także zaangażowaniu pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych 

gminy, zadania te udało się zrealizować.  

Niezwykle ważnym osiągnięciem jest dla mnie nawiązanie współpracy z miastem Oświęcim 

i utworzenie Aglomeracji Oświęcimskiej.  

Uważam, że potencjał Mieszkańców, pracowitość i zaangażowanie w sprawy gminy wpłynęły 

zasadniczo na dynamiczny rozwój naszej „małej Ojczyzny”.  

Na kartach tego raportu wskazywałem działania, które podejmowałem na różnych polach pracy 

samorządowej. W tym miejscu pragnę podziękować za merytoryczną współpracę radnym Rady 

Gminy oraz sołtysom wsi. Każdy z nich wniósł osobisty wkład w rozwój naszej „małej 

Ojczyzny”, dzięki czemu efekty wspólnej pracy są zauważalne dla wszystkich Mieszkańców. 
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Składam również podziękowania szefom jednostek, z którymi na co dzień gmina współpracuje, 

tj.  Komendantowi Powiatowemu Policji, Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży 

Pożarnej, prezesom i naczelnikom OSP i prezesom wszystkich organizacji pozarządowych. 

Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.  

Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę zastępcy wójta Haliny Musiał oraz 

Przewodniczącej Rady Gminy Bernardyny Bryzek, które tworzyły dobry klimat współpracy  

i wspierały mnie w wielu trudnych momentach pracy na stanowisku Wójta Gminy. 

 


