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1. Wprowadzenie 

Prezentowany Raport o stanie Gminy Istebna za 2021 rok jest w szczególności wypełnieniem 

art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, który nakłada na wójta gminy obowiązek 

podsumowania wybranych obszarów funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. 

Niniejszy Raport konsekwentnie zawiera więcej treści niż wymaga tego ustawodawca. 

Konsekwentnie też rok do roku przyjmowany jest ten sam układ wewnętrzny dokumentu, tak aby 

czytelnik mógł stosunkowo łatwo porównać sobie pierwszy raport za 2018 r. z kolejnymi latami. 

Można też czytać niezależnie Raport o stanie Gminy Istebna za 2021 rok, nie cofając się 

porównawczo wstecz i stąd nadal nie rezygnowaliśmy z tych części, które w zasadzie są niemal 

dokładną kopią poprzednich raportów. Tak jest np. w odniesieniu do ogólnej charakterystyki 

Gminy Istebna. 

Oczywiście w Raporcie pojawiają się również nowe treści, co wynika z faktu, że nasza Gmina 

sukcesywnie się rozwija. Zgodnie z XVII edycją Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, 

opublikowanym w roku 2021, w którym oceniano efekty działań miast i gmin w zakresie dbałości 

o jakość życia mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny przy zachowaniu stabilności 

finansów i wysokiej jakości zarządzania Gmina Istebna awansowała na pozycję 247 wśród gmin 

wiejskich. Jest to awans o 100 pozycji w porównaniu z rokiem 2019, przy czym rok 2020 

niewątpliwie należał do tych trudniejszych dla władz lokalnych. Przede wszystkim ze względu 

na pandemię, co wymagało szczególnych działań w trosce o dobro mieszkańców. 

Niestety rok 2021 zapamiętany będzie jako kolejny rok pandemii, której rozmiary przekroczyły 

wcześniejsze wyobrażenia. Ogólnoświatowy wirus wkroczył niemal w każdą dziedzinę życia 

społecznego. Dla samorządów terytorialnych był wyzwaniem do radzenia sobie z sytuacjami dotąd 

niespotykanymi. Jak chronić mieszkańców przed utratą zdrowia, czy nawet życia? Jak zorganizować 

funkcjonowanie placówek oświatowych i opiekuńczych? Jak udzielać bezpiecznie pomocy 

społecznej? Jak wspierać lokalną przedsiębiorczość? Jak zorganizować pracę urzędu? Tych pytań 

niezwykle poważnych było i ciągle jest dużo. W wielu przypadkach rozwiązania przychodziły 

odgórnie i należało je po prostu zastosować, ale też w wielu przypadkach ogólne wytyczne 

należało zamienić w konkretne dla lokalnych społeczności rozwiązania. Z naszej strony staraliśmy 

się stosować takie warianty działań, które z jednej strony nie zagrażałyby bezpieczeństwu 

sanitarnemu, a z drugiej strony nie paraliżowały tych przestrzeni, dla których przestój nie był 

konieczny. Stąd m.in. udało nam się w całym okresie pandemii zapewnić otwartość Urzędu Gminy. 

Owszem dostępność obarczona była dodatkowymi wymaganiami sanitarnymi, ale nie zamknęliśmy 

urzędu nawet przez jeden dzień z powodu panującego wirusa. 

Wskutek obostrzeń związanych z pandemią nie udało się uniknąć zamknięcia szkół i przedszkoli, 

co wpływało na proces nauczania i wychowania. „Nauka zdalna” zagościła w wielu domach, jednak 

już w mniejszym stopniu zmuszała rodziców, będących jednocześnie pracownikami, 

do pozostawania w domu i nie świadczenia pracy zawodowej. Przekonaliśmy się, że trzeba 

systematycznie inwestować w nowoczesne formy komunikacji. Zaowocowało wprowadzenie, 

jeszcze w roku 2020, do wszystkich naszych szkół dzienników elektronicznych, czy zainwestowanie 
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środków na zakup sprzętu komputerowego do szkół. Jednocześnie okazało się, że potrzeba 

podniesienia swoich kompetencji informatycznych nie dotyczyła tylko uczniów i nauczycieli, lecz 

pracowników we wszystkich obszarach działania. Znalazło to odzwierciedlenie chociażby 

w konieczności prowadzenia części spotkań inwestycyjnych za pomocą środków 

teleinformatycznych. 

W takiej rzeczywistości kontynuowaliśmy inwestycje gminne współfinansowane z  Funduszu 

Przeciwdziałania COVID 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przypomnieć 

należy, że w roku 2020 otrzymaliśmy gwarancje finansowe w wysokości 5 236 877 zł 

i przeznaczyliśmy te środki na dwa zadania. Jedno związane z budową drogi Zaolzie (etap II), której 

budowę udało się zrealizować w pełnym planowanym zakresie i oddać do użytku, a całkowity koszt 

inwestycji wyniósł ostatecznie 8 185 532,18 zł. Drugie związane z przebudową Gminnego Ośrodka 

Kultury, niestety termin rozpoczęcia przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury musiał zostać 

przesunięty na rok 2022. Oczywiście w roku 2021 nadal skutecznie i efektywnie pozyskiwaliśmy 

środki na finansowanie inwestycji, o czym w dalszej części Raportu. 

Tymczasem problemy w różny sposób dotykały poszczególnych branż gospodarki, 

a w szczególności ucierpiała szeroko rozumiana branża turystyczna. Dlatego jeszcze w roku 2020 

przygotowałam i przedłożyłam Radzie Gminy Istebna projekt uchwały w sprawie odroczenia 

terminu zapłaty podatku od nieruchomości. Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę i część 

poszkodowanych kryzysem przedsiębiorców skorzystała z oferowanej pomocy. Jednak widząc 

konieczność dalszej pomocy, w roku 2021, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) przedłożyłam Radzie Gminy, na sesji w dniu 15 lutego 2021 roku, 

projekt uchwały dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości części przedsiębiorców oraz 

organizacji pozarządowych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Następnie 

zaproponowałam rozszerzyć okres zwolnienia podatkowego dotyczący działalności związanej 

z usługami hotelarskimi (dział 55 wg. PKD), gastronomicznymi (dział 56 wg. PKD) oraz 

rozrywkowymi i rekreacyjnymi (podklasa 93.29.A PKD) na cały II kwartał 2021 roku 

(dotychczasowa pomoc w tych branżach obejmowała I kwartał). Projekt ten znalazł akceptację, 

czego przejawem są odpowiednio Uchwały Nr XXX/218/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 

2021 r. oraz Uchwała Nr XXXII/224/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające 

uchwałę nr XXVI/181/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 oraz wprowadzenia zwolnień 

od tego podatku. Tym samym wyżej wymienione uchwały przewidywały zwolnienia, za całe 

I półrocze 2021. 

Z ulgi skorzystać mógł przedsiębiorca, bądź organizacja pozarządowa, które przede wszystkim 

znalazły się w sytuacji pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ostatecznie z pomocy skorzystało 
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19 podmiotów na łączną kwotę 386 751,01 zł. Gmina Istebna wsparła również mieszkańców 

i gestorów w inny, mniej oczywisty, sposób. Zaproponowałam, aby kolejny rok z rzędu nie 

podwyższać stawek podatku od nieruchomości. W naszej Gminie, bodajże jako jedynej w powiecie 

cieszyńskim, nie podniesiono na rok 2021 wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

stawek podatku od środków transportowych. 

W bezpośrednim związku z w/w preferencjami podatkowymi Gmina Istebna otrzymała wsparcie 

finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 

486 751,01 zł w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 r. Dzięki tym środkom został 

wybudowany pumptrack przy kompleksie sportowym w Istebnej Zaolziu. 

W świetle panującej epidemii Gmina nie była bezczynna. Dzięki zorganizowaniu akcji promujących 

szczepienia w Gminie Istebna odnotowano największy udział szczepień. W efekcie Gmina 

otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000 zł, przyznaną w ramach konkursu „Rosnąca 

Odporność”, którego organizatorem był Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu 

szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Na uwagę zasługuje też fakt pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z wielu innych 

źródeł. Bardzo często wymaga to sprawnego przygotowywania i prezentowania potrzeb Gminy 

Istebna na różnych forach, gromadzących osoby decydujące o rozdziale środków finansowych. 

Możemy śmiało powiedzieć, że zabiegi te przyniosły bardzo dobre efekty. Niepodważalnym 

dowodem na to jest fakt, że w pewnym okresie roku 2021 planowane przychody budżetu Gminy 

przekroczyły 100 000 000 zł, co jest wydarzeniem historycznym. Duży udział w tym stanowiły 

wstępne promesy pozyskane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych (łącznie 7 799 500 zł na dwa zadania) oraz uzupełnienie subwencji inwestycyjnej 

na zadania wodociągowe (4 487 682 zł) oraz kanalizacyjne (3 750 305 zł). 

Ważnym, zakończonym w minionym roku zadaniem, realizowanym m.in. z udziałem środków 

europejskich, była rozbudowa oczyszczalni Istebna Gliniane. Całkowite koszty związane z tą 

inwestycją wyniosły 3 459 213,69 zł. O inwestycjach z większymi szczegółami piszemy w końcowej 

części tego Raportu. Teraz warto jeszcze podkreślić bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem 

Wisła, Urzędem Marszałkowskim, NFOŚ, WFOŚ, Zarządem Dróg Wojewódzkich, dzięki którym 

wiele spraw udawało się załatwiać na bieżąco, a wśród nich niezwykle ważny dla nas remont drogi 

Czadeczka, dofinansowanie do wozu bojowego OSP Istebna Zaolzie, dofinansowanie Zielonych 

Pracowni przy szkołach podstawowych i wiele innych. 

Rok 2021 był dla nas czasem przeprowadzania wielu ważnych i trudnych inwestycji oraz 

projektowania inwestycji planowanych do realizacji w kolejnych latach. Kontynuujemy 

projektowanie fragmentów dróg (drogi 941 na odcinku Istebna Dzielec–Jaworzynka Krzyżowa oraz 

drogi 943 na odcinku Koniaków Centrum–Koniaków Pietraszyna), rozbudowy drogi gminnej Dzielec 

we wsi Istebna, zadania pod nazwą Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki 

Olzy w Istebnej, a także projektowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

wsi Jaworzynka oraz dla wsi Koniaków. Rozpoczęliśmy przygotowania do projektowania zmiany 
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studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego 

obszar wsi Istebna. W wyniku czego, jeszcze w ostatnim dniu roku, udało się zamieścić na BIP 

Urzędu ogłoszenie o przetargu na w/w studium oraz miejscowego planu wsi Istebna. 

Realizacja zakończonych i przystępowanie do nowych inwestycji nie byłoby możliwe, nie tylko bez 

pozyskania środków zewnętrznych, ale również bez rozpoczętego w 2019 i kontynuowanego 

procesu naprawiania polityki finansowej Gminy Istebna. Podnieść należy kwestię poruszoną 

w podsumowaniu raportu za rok 2020 – otóż pierwsze korzyści przyniosła weryfikacja 

prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT). W wyniku współpracy z firmą 

Deloitte sporządzono korekty deklaracji podatkowych i przedłożono je w Urzędzie Skarbowym. 

W dniu 23 grudnia 2021 r. na konto bankowe Gminy wpłynęła kwota 14 921 zł wynikająca 

z korekty za rok 2017. Nadpłata za kolejne lata podatkowe (łącznie, niebagatelne 1 600 000 zł) 

wpłynęło na konto już w roku 2022. 

W tym miejscu nie można pominąć, że w roku 2021 zakończyła się kontrola Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego (protokół kontroli nr DR/16/20, opublikowany w całości pod adresem: 

https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7981&idmp=30&r=r) w zakresie podejmowania 

i realizacji decyzji w zakresie rozporządzania mieniem komunalnym, zwolnień podmiotowych 

i przedmiotowych, ulg i preferencji wobec podmiotów zobowiązanych z tytułu podatku 

od nieruchomości w Gminie Istebna w latach 2013–2019. Zgodnie z informacją zamieszczoną 

w oficjalnym serwisie internetowym Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeczytać możemy, że: 

„Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego w Katowicach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Istebna. Postępowanie 

trwało od 11 maja 2020 r. do 9 lutego 2021 r. Kontrolerzy badali m.in. prawidłowość realizacji 

decyzji dotyczących zwolnień, ulg i preferencji podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, 

wydawanych w latach 2013–2019. W wyniku kontroli ustalono, że organ podatkowy, którym 

w tym przypadku był wójt gminy, dopuścił się licznych nieprawidłowości związanych z ustaleniem 

wymiaru podatku od nieruchomości. To z kolei doprowadziło do sytuacji, w której kilkaset 

nieruchomości nie zostało objętych należnym podatkiem. Ujawniona w toku kontroli kwota 

uszczuplenia w latach 2013–2018 przekroczyła 1,6 mln zł, z czego co najmniej 300 tys. zł uległo 

przedawnieniu. W efekcie kontroli Biuro skierowało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej 

w Bielsku Białej oraz wystąpienie pokontrolne do Urzędu Gminy Istebna.” 

Wobec powyższego w Urzędzie Gminy Istebna prowadzone są czynności sprawdzające, mające 

na celu weryfikację prawidłowości i rzetelności opłacania podatków. Zarówno wyniki wyżej 

wymienionej kontroli, jak również wewnętrzna ocena wskazuje, że prace naprawcze będą trwały 

kilka lat i wymagają, zgodnie z przepisami, porządkowania obszaru podatkowego zawsze do 5 lat 

wstecz. 

Działania naprawcze, realizowane w różnym tempie ze względu na możliwości kadrowe 

i finansowe, obejmowały też inne obszary funkcjonowania gminy. Jesteśmy w trakcie procesu 

wymiany wodomierzy. Prowadzimy niezbędną modernizację naszych oczyszczalni, przepompowni 

oraz stacji uzdatniania wody. Planujemy wymienić najbardziej awaryjne odcinki sieci 
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wodociągowej. Prowadzimy we własnym zakresie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), co jest istotnym czynnikiem do utrzymania najniższych w Powiecie 

cieszyńskim stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyciągamy wnioski 

i poświęcamy czas na rzetelne planowanie. 

Miniony rok był równie trudny w obszarze funkcjonowania kultury. Nadal dotykały nas 

ograniczenia związane z koronawirusem. Niezależnie od tego wzrosła ilość godzin zrealizowanych 

warsztatów i zajęć. Poszerzona została oferta dla różnych grup wiekowych. Nowe propozycje 

cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Zgodnie z moją inicjatywą z roku 2020 

ponownie przyznano nagrody Wójta w dziedzinie sportu i kultury oraz zorganizowano Galę Sportu. 

We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęte zostały nowe 

działania jak I Piknik Rodzinny, czy Piknik Wojskowy. Zorganizowane imprezy cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, jak również turystów. W szczególności frekwencja 

na II Jarmarku Świątecznym, podczas którego Święty Mikołaj rozdał prezenty, a znany artysta dał 

świetny koncert muzyczny, przerosła nasze oczekiwania. Jednocześnie wszystkie te wydarzenia 

spotkały się z pozytywnym odzewem lokalnej społeczności. Sport i kultura są dumą naszej Trójwsi, 

dlatego zapraszam do lektury Raportu w punkcie działalności Gminnego Ośrodka Kultury, 

Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej, punktu dotyczącego realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani (na które Gmina Istebna w 2021 r. przeznaczyła środki w wysokości 

382 040,26 zł) oraz punktu dotyczącego wsparcia udzielonego organizacjom pozarządowym 

(o łącznej wartości 346 578,06 zł). Oczywiście zajęcia oraz konkursy kulturalne i sportowe 

prowadzone były również w ramach działalności jednostek oświatowych z terenu naszej Gminy. 

Ponadto nowy rok szkolny 2021/2022 wiązał się z reaktywacją klasy sportowej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej. Naukę i treningi rozpoczęło 22 uczniów klasy czwartej szkoły 

podstawowej. Jest to powrót do wieloletniej tradycji narciarstwa biegowego i rozwijania młodych 

talentów w Gminie Istebna. 

Szanowni Państwo, w tym wstępie chciałam tylko dość ogólnie przestawić podstawowe kierunki 

naszej aktywności w 2021 r. Kolejne strony Raportu pozwolą Państwu nieco bardziej wniknąć w to, 

co kryje się za tysiącami godzin pracy urzędników, pracowników kultury, pomocy społecznej 

i nauczycieli. Dziękuję radnym, sołtysom, Nadleśnictwu Wisła oraz wielu innym osobom, które 

z nami współpracują, a których nie sposób tu wymienić. Za każde zaangażowanie, przynoszące 

naszej gminie pożytek jeszcze raz składam serdeczne podziękowania. 

2. Charakterystyka gminy – informacje ogólne. 

Gmina Istebna usytuowana jest w południowej części województwa śląskiego, należąc 

geograficznie, historycznie i kulturowo do Śląska Cieszyńskiego. Tworzą ją trzy miejscowości: 

Istebna, Jaworzynka i Koniaków, dlatego też często nazywana jest Trójwsią Beskidzką. Położona 

na malowniczych zboczach Beskidu Śląskiego, liczy ponad 12 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 

8 426 ha. 
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Gmina zlokalizowana jest tuż przy granicy z Czechami i Słowacją, z którymi graniczy od południa 

i zachodu. Tak zwany Trójstyk graniczny znajduje się we  wsi Jaworzynka. Naszym północnym 

sąsiadem jest znana miejscowość wypoczynkowa Wisła, a na wschodzie gmina spotyka się 

z Kamesznicą (gmina Milówka), gdzie zboczami Koczego Zamku i Tynioka przebiega historyczna 

granica z dawną Galicją. Przez Jaworzynkę i Koniaków przechodzi natomiast Główny Wododział 

Europejski oddzielający zlewiska Morza Czarnego i Bałtyku. 

Najstarszymi są wsie Istebna i Jaworzynka. Pierwsze udokumentowane wzmianki z pieczęcią 

i nazwami wsi pochodzą z 1577 (Istebna) i 1649 roku (Jaworzynka), natomiast nazwiska pierwszych 

osadników pojawiają się w urbarzach z 1621 roku. W Koniakowie natomiast pierwsi osadnicy 

pojawili się w drugiej połowie XVII wieku. Zasiedlanie Trójwsi przebiegało dwutorowo. Część 

osadników przybyła tu z północnych, równinnych terenów Śląska Cieszyńskiego, a drugim ważnym 

czynnikiem było pojawienie się Wołochów. Byli to pasterze koczownicy, wywodzący się 

ze wschodniej Rumunii.  

Dzięki swoim walorom kulturowym i przyrodniczym gmina Istebna należy do bardzo atrakcyjnych 

turystycznie terenów, na których zlokalizowany jest m.in. obszar ochrony przyrody Natura 2000. 

Warto też zaznaczyć, że ponad 50% powierzchni gminy zajmują lasy. 

Nadal żywy jest tu tradycyjny strój ludowy, dawna muzyka, taniec, rękodzieło oraz budownictwo 

drewniane. Od kilkunastu lat na terenie Istebnej i Koniakowa z dobrym skutkiem przywracany jest 

kulturowy wypas owiec. W Istebnej zobaczyć można aż sześć obiektów wpisanych na Szlak 

Architektury Drewnianej. Jaworzynka znana jest nie tylko dzięki Trójstykowi, ale także 

beskidzkiemu haftowi krzyżykowemu, a znakiem rozpoznawczym Koniakowa jest koronka 

koniakowska. 

Obszar gminy charakteryzuje bogate zagospodarowanie turystyczne, znajdują się tu ośrodki 

narciarskie, baseny, gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych, liczne obiekty noclegowe 

i gastronomiczne.  

Gmina Istebna, wraz z Brenną, Szczyrkiem, Ustroniem i Wisłą tworzą tzw. Beskidzką 5, a więc 

porozumienie mające na celu turystyczną promocję regionu. Istebna i Koniaków należą także 

do Szlaku Kultury Wołoskiej. W 2019 r. wieś Istebna znalazła się wśród pierwszych dziesięciu 

miejscowości, które otrzymały certyfikat przynależności do Sieci Najciekawszych Wsi, nadawany 

przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. 
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Fotografia 2.1 Przedstawiciele wyróżnionych wsi 

3. Ludność w Gminie Istebna 

Tabela 3.1 Liczba osób przebywających stale w Gminie Istebna w ostatnich latach 

Pobyt stały 2019 2020 2021 

Istebna 5 208 5 183 5 184 

Jaworzynka 3 332 3 354 3 334 

Koniaków 3 671 3 668 3 672 

Ogółem 12 211 12 205 12 190 

Tabela 3.2 Liczba osób przebywających tymczasowo w Gminie Istebna w ostatnich latach 

Pobyt czasowy 2019 2020 2021 

Istebna 122 121 132 

Jaworzynka 33 34 38 

Koniaków 47 38 36 

Ogółem 202 193 206 
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Tabela 3.3 Liczba urodzeń w Gminie Istebna w ostatnich latach 

Urodzenia 2019 2020 2021 

Istebna 68 69 63 

Jaworzynka 62 46 37 

Koniaków 42 46 43 

Ogółem 172 161 143 

Tabela 3.4 Ilość zgonów w Gminie Istebna w ostatnich latach 

Zgony 2019 2020 2021 

Istebna 42 65 55 

Jaworzynka 23 30 32 

Koniaków 40 46 45 

Ogółem 105 141 132 

W 2021 r. 126 mieszkańców naszej gminy zawarło związek małżeński. 

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 15 par, a jubileusz 60-lecia 2 pary. 

44 mieszkańców Gminy Istebna liczy powyżej 90 lat, w tym 34 kobiet i 10 mężczyzn. 

Jedna mieszkanka ma 101 lat. 

Do kwalifikacji wojskowej, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, stawiło się 

86 mężczyzn rocznika 2002. 

W 2021 roku wydano 868 dowodów osobistych.  

4. Struktura organizacyjna gminy. 

W 2021 r. Gmina Istebna realizowała zadania własne i zlecone przy pomocy następujących 

jednostek organizacyjnych: 

1) Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 43-470 Istebna 1000, 

3) Centrum Usług Wspólnych w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej, 43-470 Istebna 550, 

5) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej, 43-470 Istebna 30, 

6) Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce, 

43-476 Jaworzynka 366, 

7) Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 400, 

8) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie, 

43-474 Koniaków 280, 
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9) Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie, 43-474 Koniaków 480, 

10) Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 

w Istebnej, 43-470 Istebna 68. 

5. Charakterystyka działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych 

Gminy Istebna. 

1. Urząd Gminy 

Na koniec 2021 r. Urząd Gminy Istebna zorganizowany był w następujących komórkach 

organizacyjnych: 

a) Referat Finansowy, 

b) Referat Społeczno-Administracyjno-Informatyczny, 

c) Urząd Stanu Cywilnego, 

d) Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, 

e) Referat Usług Komunalnych, 

f) Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty. 

Spośród wielu zadań realizowanych na rzecz mieszkańców część opisanych zostanie 

w dalszej części, a w tym miejscu zwracamy uwagę na dane z 31 grudnia 2021 r., odnoszące 

się do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także na zadania, które na bieżąco 

realizował Referat Usług Komunalnych: 

• Długość sieci wodociągowej wynosi 80 km. 

• Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 65,8 km. 

• Liczba budynków, które są przyłączone do sieci wodociągowej wynosi 1 789 budynków. 

• Liczba budynków, które są przyłączone do sieci kanalizacyjnej wynosi 1 277 budynków. 

• Ilość wody pobranej z ujęć na zaopatrzenie ludności w roku 2021 wyniosła 308 930 m³. 

• Ilość odprowadzonych ścieków wyniosła 251 338 m³. 

• Liczba gospodarstw domowych korzystających z wody gminnej oraz kanalizacji wyniosła 

964 gospodarstw. 

• Liczba gospodarstw domowych korzystających tylko z wody gminnej wynosi 

817 gospodarstwa. 

• Liczba gospodarstw domowych korzystających tylko z kanalizacji gminnej wynosi 

313 gospodarstwa. 

W 2021 r. Referat Usług Komunalnych odnotował 38 zgłoszonych awarii na sieci 

wodociągowej, które zostały usunięte w możliwie najkrótszym czasie. Wśród nich niektóre 

wymagały wymiany częściowego odcinka sieci wodociągowej. Wymiany odcinka wodociągu 

wykonano na sieci stalowej, która z racji wyeksploatowania powodowała ciągłe awarie 

i problemy w rejonie Istebna Gazury. Długość wymienianego odcinka wyniosła 44 metry. 
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Fotografia 5.1.1 Prace nad wymianą awaryjnej sieci wodociągowej Istebna Gazury. Wykop 

z umieszczoną w nim rolką nowej rury DN 40 PE RC. 

Kolejnym wymienianym odcinkiem sieci wodociągowej był wodociąg Koniaków w Rejonie 

Gronika, gdzie z racji licznych awarii na małym odcinku dokonano wymiany 15 metrów 

wodociągu stalowego na rury plastikowe PE RC. 

 

Fotografia 5.1.2 Prace nad wymianą awaryjnej sieci wodociągowej Koniaków Gronik. Wykop 

z wymienionym odcinkiem sieci wodociągowej DN 100 PE RC. 
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Kolejne awarie dotyczyły wymiany uszkodzonych hydrantów w rejonach Istebnej, 

Koniakowa oraz Jaworzynki. Dokonano naprawy hydrantów, zlokalizowanych w pobliżu 

jednostek OSP Koniaków Centrum oraz OSP Jaworzynka Centrum, z których jednostki te 

korzystają w celach uzupełnienia zasobu wody. Pozostałe awarie na sieci wodociągowej 

wymagały założenia opasek ściągających w celu usunięcia wycieków. 

 

Fotografia 5.1.3 Z lewej: nowy hydrant w okolicy OSP Koniaków Centrum; Z prawej: nowy hydrant 

w okolicy OSP Jaworzynka Centrum 

 

Fotografia 5.1.4 Z lewej: strony uszkodzony hydrant Jaworzynka Czepczory; Z prawej: strony 

uszkodzony hydrant Istebna Wilcze 
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Należy również wspomnieć, iż w roku 2021, usunięto 13 awarii na sieci kanalizacyjnej. 

Awarie w głównej mierze dotyczyły udrożnienia zatkanych studzienek kanalizacyjnych. 

W roku 2021 rozpoczęto sukcesywnie sprawdzanie szczelności oraz stan techniczny sieci 

kanalizacyjnej w rejonie Istebnej Gliniane. W tym celu dokonano kamerowania trzech 

głównych odcinków sieci kanalizacyjnej o długości 1083 metrów, gdzie zweryfikowano stan 

sieci, studni kanalizacyjnych oraz przyłącza pod kątem nielegalnych podłączeń deszczówki 

oraz ścieków do sieci kanalizacyjnej. Dzięki bieżącym kontrolom w roku 2021, 

zlokalizowano dwie posiadłości, które nielegalnie odprowadzały ścieki do sieci 

kanalizacyjnej. Sprawy te zostały zgłoszone natychmiast Policji, natomiast właścicieli 

wezwano do złożenia wyjaśnień. 

W kolejnych latach planuje się dalsze prace kontrolne w celu wyeliminowania podczas 

opadów deszczu dużych ilości napływów wody deszczowej na oczyszczalnie ścieków. 

W zakresie bieżącej eksploatacji na przepompowniach ścieków w roku 2021, 

wyremontowano 5 pomp oraz 1 napowietrzacz, które są zlokalizowane na oczyszczalniach 

i przepompowniach ścieków: Istebna Gliniane, Istebna Tartak oraz Koniaków Pustki. 

Dodatkowo z racji znacznego wyeksploatowania na oczyszczalnię ścieków Istebna Tartak 

zakupiono nową dmuchawę do napowietrzania ścieków. Na przepompowni ścieków 

Istebna Tartak, Jaworzynka Duraje oraz Jaworzynka Bestwiny, wymieniono skrzynkę 

elektryczną wraz z układem sterowania oraz dodano system monitorujący pracę pomp oraz 

stan ścieków w przepompowniach, którym można sterować zdalnie. Na oczyszczalniach 

ścieków Istebna Tartak oraz Gliniane wykonano remont sitopiaskowników. W ramach 

remontu wymieniono ślimak rozdzielający skratki od osadu oraz szczotki ściągające piasek 

ze ścieków. 

W roku 2021 Gmina wymieniła 466 sztuk wodomierzy na nowe wodomierze objętościowe 

z modułami radiowymi, które pozwalają na zdalny odczyt, bez konieczności wchodzenia 

do domu. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, 

które całkowicie wprowadzają elektronizację dla odczytów, ale również szybką możliwość 

przekazywania faktur elektronicznych. W celu skorzystania z opcji otrzymania faktur 

elektronicznych należy w Urzędzie Gminy złożyć odpowiedni wniosek o aktywowanie 

eFaktury, więcej informacji można uzyskać u pracowników Referatu Usług Komunalnych. 

Odczyty radiowe prowadzone są regularnie co 2 miesiące z takich przysiółków jak: 

Koniaków Centrum, Szańce, Gronik, Wołowa, Rozceście, Jasiówka, Bąbolówka, 

Kościanowice, Fibaczka, Rupienka. W rejonie Istebnej: Istebna Centrum, Dziedzina, Kulonki, 

Kubale, Michałki, Haratyki, Brzestowe, Kiepki, Miki, Gazury. W rejonie Jaworzynki: 

Jaworzynka Duraje, Wielki Potok, Wyrchczadeczka, Szkawlonka, Czadeczka, Małejurki, 

Szkawrany. W kolejnym roku budżetowym planowane są dalsze prace związane z wymianą 

wodomierzy w sołectwach Koniaków, Istebna, Jaworzynka. 
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W zakresie inwestycji wykonano częściową modernizację ujęcia oraz stacji uzdatniania 

wody Koniaków Jasiówka. Zakres prac obejmował wymianę szafy sterującej na ujęciu wody, 

montaż zasuw elektronicznych typu AUMA w studzienkach z zasuwami ujęciowymi oraz 

montaż szafy dla monitorowania poziomu mętności wody. Cały nowy osprzęt pomaga 

zautomatyzować pracę ujęcia wody poprzez pomiar mętności, gdzie na skutek 

przekroczenia parametrów mętności, komputer steruje zasuwami elektronicznymi w celu 

zamknięcia dopływu wody do zbiornika wody surowej. Dodatkowo zaktualizowano 

program sterowania oraz wizualizację obiektu. 

 

Fotografia 5.1.5 Po lewej: system automatycznych zasuw; Po prawej: szafa sterująca ujęciem wody 

z rzeki Olzy. 

Kolejną wykonaną inwestycją była „Modernizacja ujęcia wody dla zbiornika 

przeciwpożarowego Jasnowice w Istebnej” – Etap II. Inwestycja polegała na wykonaniu 

odwiertu nowej studni głębinowej o głębokości około 80 metrów. Pierwszą rzeczą było 

uzyskanie wszystkich stosownych zezwoleń, opracowanie kompletnej dokumentacji. 

Następnie w ramach wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego, należało przebudować 

słup linii niskiego napięcia, który kolidował na drodze dojazdowej do studni SW-J2. 

Po uzyskaniu wszystkich zgód oraz kompletu dokumentacji prace przebudowy słupa 

zakończono we wrześniu 2021 roku. Kolejnym etapem było wykonanie odwiertu, 

przeprowadzenie nowych rur wodociągowych do zbiornika wody oraz montaż nowej 

pompy głębinowej. 
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Fotografia 5.1.6 Przestawiony słup niskiego napięcia – Istebna Jasnowice 

W roku 2021 zostały także zakupione kolejne iluminacje świąteczne, które jeszcze bardziej 

wprowadziły nas w świąteczny klimat. Zostały one rozmieszczone w parku w Istebnej 

Centrum, przed Urzędem Gminy Istebna. Dodatkowo pojawił się przestrzenny napis „I love 

Istebna” jako nowa atrakcja turystyczna w naszej Gminie, która będzie przyciągać 

miłośników wykonywania pamiątkowych zdjęć. 

 

Fotografia 5.1.7 Napis „I love Istebna”, zlokalizowany na parkingu „pod Grapą” 
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Fotografia 5.1.8 Iluminacje świąteczne w parku w Istebnej Centrum 

 

Fotografia 5.1.9 Choinka zlokalizowanej na parkingu pod Grapą 

Od 1 stycznia 2021 roku do systemu włączono nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, na mocy Uchwały Rady Gminy Istebna Nr XXII/158/2020 z dnia 

30 czerwca 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. złożono 520 deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Do końca 2021 roku wysłano ok. 200 wezwań do złożenia 
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deklaracji oraz prowadzono w związku z tym postępowania administracyjne mające na celu 

określenie wysokości opłaty za odpady. 

Porównując przez kolejne lata z rzędu stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, można dojść do konkluzji, że mimo znacznych podwyżek cen i opłat nasza 

Gmina w dalszym ciągu plasuje się na pierwszym miejscu w kategorii najtańsza gmina, jeśli 

chodzi o wysokość stawki. 

Analiza dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami wykazała, iż w samym 2021 roku Gmina Istebna dopłaciła do systemu 

124 391,21 zł., co jest konsekwencją niepodnoszenia stawki do poziomu bilansowania. 

Dalszy ciąg trwania pandemii spowodował przejęcie części opłaty przez Gminę jako forma 

tzw. tarczy antykryzysowej dla mieszkańców. 

Gmina Istebna w ramach edukacji ekologicznej, którą zgodnie z ustawą z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligatoryjnie powinna prowadzić, 

zleciła wydruk ulotki dotyczącej kompostowania odpadów oraz zasad tworzenia 

kompostownika. Ulotki zostały następnie rozdysponowane na terenie Gminy, w głównej 

mierze na terenie szkół oraz przedszkoli, by trafić tym samym do najmłodszej grupy 

odbiorców, które są najbardziej chłonne oraz podatne na krzewienie postaw ekologicznych. 

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą 

oddawać w każdej ilości odpady takie jak: zmieszane odpady komunalne, tworzywa 

sztuczne i metale, papier, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 

leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady ulegające biodegradacji. Zgodnie 

z art. 6r ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach dopuszcza się ograniczenie przyjmowania na PSZOK-u ilości zużytych opon 

(8 sztuk na rok), odpadów wielkogabarytowych (800 kg na rok), oraz odpadów 

budowlanych (500 kg na rok). Na PSZOK-u, który znajduje się w Istebnej Tartak znajduje się 

również waga samochodowa, gdzie wszystkie odpady odebrane od właścicieli 

nieruchomości są ważone przez pracownika Urzędu Gminy. PSZOK został wyposażony 

dodatkowo w małą wagę o tonażu do 1000 kg, która służy przede wszystkim do ważenia 

drobnych odpadów i sprawia, że pomiary drobnych elementów są o wiele dokładniejsze. 

Koszt zakupu wagi wyniósł 1 271,00 zł. 

Zanim omówione zostaną w oddzielnych punktach zadania realizowane przez gminę, w tym 

miejscu chcemy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na obowiązujące przepisy, 

część zadań związanych z funkcjonowaniem systemu opieki, wychowania i kształcenia 

dzieci i młodzieży nie podlegała Centrum Usług Wspólnych, ale Samodzielnemu Stanowisku 

ds. Oświaty. W ramach tego stanowiska realizowane były m.in. następujące zadania: 

• Prowadzenie całości spraw dotyczących udzielania, rozliczania i kontroli poprawności 

wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych. 
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• W 2021 r. Gmina Istebna dotowała 5 niepublicznych placówek wychowania 

przedszkolnego. Były to: 

o Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa, 43-470 Istebna 1393, otrzymało dotację 

z budżetu Gminy Istebna na łącznie 600 dzieci (średnio 50 dzieci w miesiącu) 

w kwocie 374 928,00 zł, w tym kwotę dotacji celowej z budżetu państwa 

w wysokości 51 411,80 zł. 

o Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II, 43-470 Istebna 1010, otrzymało dotację 

z budżetu Gminy Istebna na łącznie 589 dzieci (średnio 49 dzieci w miesiącu) 

w kwocie 368 054,32 zł, w tym kwotę dotacji celowej z budżetu państwa 

w wysokości 51 411,80 zł. 

o Niepubliczne Przedszkole „Smerfokolandia”, 43-476 Jaworzynka 692, otrzymało 

dotację z budżetu Gminy Istebna na łącznie 633 dzieci (średnio 53 dzieci w miesiącu) 

w kwocie 395 549,96 zł, w tym kwotę dotacji celowej z budżetu państwa 

w wysokości 63 708,04 zł.  

o Niepubliczne Przedszkole „Miglanc”, 43-476 Koniaków 5, otrzymało dotację 

z budżetu Gminy Istebna na łącznie 987 dzieci (średnio 82 dzieci w miesiącu) 

w kwocie 616 756,56 zł, w tym kwotę dotacji celowej z budżetu państwa 

w wysokości 93 835,36 zł  

o Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina”, 

43-476 Jaworzynka 657, otrzymał dotację z budżetu Gminy Istebna na łącznie 

216 dzieci (średnio 18 dzieci w miesiącu) posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz łącznie 604 dzieci posiadających opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju (średnio 50 dzieci w miesiącu) w łącznej kwocie 

1 195 723,48 zł, w tym kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 

19 122,34 zł. 

Poza wymienionymi placówkami niepublicznymi, Gmina Istebna wypłaciła 20 999,76 zł 

na dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin 

(Wisła, Żory). 

Łączna kwota dotacji wypłacona niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego 

w 2021 r. wynosiła 2 972 013,21 zł i składała się z: 

• środków budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego w wysokości 279 980,34 zł; 

• środków budżetu gminy w wysokości 2 692 032,87 zł. 

Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko niepublicznego przedszkola wynosiła 624,88 zł. 
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Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju wynosiła 465,81 zł. 

Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko niepełnosprawne, sześcioletnie, mieszkające 

na wsi, uczęszczające do niepublicznego przedszkola wynosiła 449,17 zł. 

Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko z niepełnosprawnością ruchową uczęszczające 

do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wynosiła 1 608,16 zł.  

Miesięczna kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym 

z zespołem Aspergera wynosiła 5 268,09 zł.  

• Placówka Dziennego Opiekuna, pełniąca opiekę nad dziećmi do lat 3 prowadzona przez 

Panią Elizę Sapetę. 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad 6 dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, 

codziennie w godzinach od 6.00 do 17.00. Miesięczny koszt czesnego od jednego 

dziecka wynosi 800,00 zł. Dzienne wyżywienie wynosi 15,00 zł, na które składa się 

5 posiłków. Gmina Istebna nie płaci dotacji na dzieci uczęszczające do placówki 

dziennego opiekuna. 

• Prowadzenie całości spraw dotyczących kwot dofinansowań dla pracowników 

młodocianych. 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu 

przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu 

do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą 

otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników, lecz muszą spełnić wymagania regulowane art. 122 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). W 2021 roku 

25 pracodawców otrzymało ze środków Funduszu Pracy kwotę w łącznej wysokości 

251 865,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia 

33 młodocianych pracowników. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej jest jednostką organizacyjną Gminy 

Istebna. W roku 2021 zatrudnionych było 17 pracowników. Ośrodek realizuje zadania 

własne Gminy oraz zadania zlecone. Zadania realizowane przez Ośrodek mają na celu 

udzielenie wsparcia osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. 
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Tabela 5.2.1 Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej w 2021 r. 

Rodzaj świadczeń Ilość rodzin 
Ilość 
osób 

Kwota 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

212 215 300 687,38 

Zasiłki stałe 30 30 193 504,24 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 214 523 160 824,00 

Pomoc materialna dla uczniów 24 67 46 622,44 

Świadczenie wychowawcze 500+ 1449 2615 16 817 557,79 

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 683 1160 5 003 446,37 

„Becikowe” 115 115 115 000,00 

Fundusz alimentacyjny 23 27 155 882,92 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 8 14 104 084,68 

Szczegółowe informacje na temat realizowanych programów przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Istebnej przedstawione zostały w rozdziale 11. 

3. Centrum Usług Wspólnych (Edukacja i Wychowanie) 

Zadania oświatowe realizowane przez Gminę to zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i obsługi organizacyjnej 

szkoły lub placówki; 

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

Realizacja tych zadań prowadzona jest m.in. przez Centrum Usług Wspólnych. 

Rok 2021 to następny rok trwania pandemii, co dla oświaty wiązało się z nauką zdalną 

do 30 maja. Był to trudny czas dla całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli 

i rodziców. Szkoły zaopatrzone zostały wcześniej w sprzęt komputerowy, spora grupa 

rodziców, także doposażyła swoje dzieci w komputery, a dzienniki elektroniczne ułatwiały 

kontakt między szkołami a rodzicami, a także kontakt wewnątrzszkolny. Lekcje prowadzone 

były na platformie Microsoft TEAMS w realnym czasie ich trwania, co umożliwiało kontakt 

nauczyciela z dziećmi. Jednakże długi okres zdalnego nauczania powodował sporo 

problemów, takich jak: brak motywacji do nauki, osłabienie kondycji psychicznej uczniów. 
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W tej sytuacji nauczyciele stanęli przed koniecznością poszukiwania nowych sposobów 

motywowania uczniów do pracy i nauki, diagnozowania ich potrzeb i identyfikowania 

sytuacji wskazujących na problemy dziecka, a także poszukiwania nowych sposobów 

uatrakcyjniania zajęć zdalnych. W tym celu w ramach środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli zabezpieczonych w budżecie Gminy zakupione zostały szkolenia dla Rad 

pedagogicznych o tematyce: „Motywacja i inspiracja, najważniejsze narzędzia nauczyciela” 

– prowadzone przez specjalistę w zakresie motywacji uczenia się prof. Jacka Pyżalskiego, 

„Bunt nastolatka w perspektywie neurobiologii” prowadzone przez neurodydaktyka 

i matematyka prof. Marka Kaczmarzyka, oba szkolenia dały też możliwość comiesięcznych 

konsultacji z prowadzącymi, obejmujące omawianie trudnych sytuacji i przypadków. 

W sprawie identyfikacji zagrożeń odbyło się szkolenie: „Identyfikacja dziecka w sytuacji 

kryzysowej oraz diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne”. W ten 

sposób staraliśmy się wspierać nauczycieli, a poprzez nich i dzieci w trudnej sytuacji 

nauczania zdalnego i koniecznej izolacji społecznej. 

W 2021 r we wszystkich szkołach w Gminie Istebna naukę ukończyło 128 absolwentów, 

natomiast proces edukacyjny rozpoczęło 147 uczniów. W poszczególnych placówkach 

obowiązek nauki spełniało 1 242 uczniów w 78 oddziałach, co obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 5.3.1 Liczba uczniów wg. stanu na 30 września 2021 r. 

Placówka 
Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Józefa Londzina w Istebnej 454 22 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej 77 8 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie 299 16 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 68 8 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce 285 16 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 59 8 

Razem 1 242 78 

Ogółem na jeden oddział przypadało średnio 15,92 uczniów, najliczniejsze klasy były 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej, gdzie na jeden oddział przypadało średnio 

20,6 uczniów, a najmniej liczne klasy były w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce 

i liczebność klas wyniosła średnio 7,37 uczniów na jedną klasę. 
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Tabela 5.2.2 Liczba nauczycieli na dzień 30 września 2021 r. w szkołach, przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych z podziałem na stopnie awansu 

Placówka Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Istebnej 

0 10,22 6,66 38,92 56,80 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Istebnej 

0 1,72 0,85 12,24 14,81 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Koniakowie 

1 7,11 6,94 19,99 35,04 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Koniakowie 

0 3,33 2,28 8,69 12,30 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Jaworzynce 

4 3,85 1,11 30,01 39,97 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Jaworzynce 

0,2 4,44 1,06 10,43 16,13 

Razem 5,2 30,67 18,9 120,28 175,05 

Tabela 5.3.3 Liczba pracowników administracji i obsługi na dzień 30 września 2021 r. w szkołach, 

przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 

Placówka Administracja 
Konserwator 
palacz 

Woźna 
oddziałowa 

Sprzątanie 
Kuchnia 
intendent 

Razem 

Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 
w Istebnej 

2,75 3 4,5 9 8,5 27,75 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Marii 
Konopnickiej 
w Istebnej 

1+intendent 1 0 1 2 5 

Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Stanisława 
Wyspiańskiego 
w Koniakowie 

1 2 0 3 4 10 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Koniakowie 

1+intendent 1 0,5 1,5 1,5 5,5 



 

Strona 26 z 102 

Raport o stanie Gminy Istebna za 2021 r. 

Placówka Administracja 
Konserwator 
palacz 

Woźna 
oddziałowa 

Sprzątanie 
Kuchnia 
intendent 

Razem 

Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Ks. Jana 
Twardowskiego 
w Jaworzynce 

1 2 1 2 4 10 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Jaworzynce 

1+intendent 1 0 1 2 5 

Razem 7,75 10 6 17,5 22 63,25 

Podstawową działalnością placówek oświatowych są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, 

jednak wielu uczniów napotyka wiele barier rozwojowych i zdrowotnych utrudniających 

uczenie się. Dla uczniów we wszystkich placówkach prowadzone były działania 

wspomagające rozwój i przezwyciężanie trudności w różnych formach w zależności od ich 

potrzeb. Ponadto organizowane były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze we wszystkich 

placówkach. 

Tabela 3.3.4 Rodzaje i tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających uczniów we wszystkich 

placówkach 

Rodzaj zajęć ZSP 
SP 2 
Istebna 

SP 1 
Koniaków 

SP 2 
Koniaków 

SP 1 
Jaworzynka 

SP 2 
Jaworzynka 

Razem 

Zajęcia 
rewalidacyjne 

24 6 18 2 22 4 76 

Zajęcia 
korekcyjno-
kompensacyjne 

3 1 3 1 5 1 14 

Nauczyciel 
wspomagający 

60 40 42 0 60 0 202 

Logopeda 22 3 11 3 11 3 53 

Pedagog 44 5 22 5 22 5 103 

Nauczanie 
indywidualne 

18 0 0 0 16 8 42 

Świetlica 65 26 45 26 45 26 233 

Biblioteka 30 6 30 6 30 6 108 

Zajęcia 
dydaktyczno-
wyrównawcze 

4 1 2 1 3 1 12 

Dodatkowa 
nauka języka 
polskiego 

6 0 2 2 0 0 10 

Zajęcia 
indywidualne 
na podstawie 
orzeczeń 

25 0 0 0 5 0 30 
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Rodzaj zajęć ZSP 
SP 2 
Istebna 

SP 1 
Koniaków 

SP 2 
Koniaków 

SP 1 
Jaworzynka 

SP 2 
Jaworzynka 

Razem 

Indywidualna 
ścieżka 

7 0 0 0 2 0 9 

Razem 308 88 175 46 221 54 892 

Dodatkowo we wszystkich placówkach od września do grudnia prowadzone były zajęcia 

wspomagające, wspierające uczniów po powrocie do szkoły, mające na celu opanowanie 

i utrwalenie wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zostały one 

zaplanowane przez dyrektorów szkół, zgodnie z potrzebami uczniów za środki z rezerwy 

budżetowej. Środki finansowe na ten cel zostały przyznane przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej Gminie Istebna w ilości 465 godzin. 

W roku 2021 do egzaminów zewnętrznych przystąpiło 125 uczniów. Wyniki ósmoklasistów 

kształtowały się następująco w stosunku do wyników powiatowych, wojewódzkich 

i krajowych: 

Tabela 5.3.5 Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2021 roku 

Przedmiot/Szkoła 
Język polski 
% 

Matematyka 
% 

Język angielski 
% 

SP 1 Istebna 50 42 49 

SP 2 Istebna 55 44 44 

SP 1 Koniaków 48 29 46 

SP 2 Koniaków 54 36 48 

SP 1 Jaworzynka 48 36 43 

SP 2 Jaworzynka 57 36 66 

Gmina Istebna 50 36 48 

Powiat cieszyński 60 48 66 

Województwo śląskie 60,57 46,00 55,00 

Cały kraj 60 47 66 

W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowały w szkołach programy naprawcze, mające 

na celu podniesienie wyników egzaminów i nadal są realizowane. W ramach środków 

na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2021 zakupione zostały pakiety szkoleń dla 

wszystkich nauczycieli pt. „Egzamin ósmoklasisty”. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły 

się szkolenia dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych, a w ramach prac zespołów 

nauczycieli przy wsparciu doświadczonego trenera dokonano analizy skuteczności 

nauczania oraz opracowania programu naprawczego i doskonalącego. Kadra zarządzająca 

uczestniczyła w warsztacie, na którym dokonano analizy mocnych i słabych stron, 

wypracowano metody współpracy między szkołami oraz dokonano analizy skuteczności 

nauczania. Wypracowane dużym nakładem pracy wnioski i diagnozy poprzez 

systematyczne wdrażanie powinny przynieść lepsze efekty wyników egzaminów 

w 2022 roku. 
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W celu motywowania uczniów do osiągania coraz wyższych wyników kontynuowane było 

wypłacanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce. Cieszą się one dużym 

zainteresowaniem i podnoszą rangę uczenia się. W roku 2021 wypłacono stypendia 

na kwotę 13 400,00 zł. 

Uczniowie naszych szkół brali udział w wielu konkursach i zawodach sportowych, gdzie 

wykazali się swoimi umiejętnościami, wiedzą i sprawnością, zdobywając nagrody 

i wyróżnienia. W roku 2021 mogli poszczycić się następującymi osiągnięciami: 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Londzina w Istebnej mamy: 

• Dwóch finalistów w XXVI Konkursie Wiedzy Biblijnej dla klas 4–5; 

• Wyróżnienie w Konkursie Języka Angielskiego organizowanego przez 

LO im. Żeromskiego w Bielsku-Białej; 

• Pierwsze miejsce i wyróżnienie w XIV Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Jana 

Kubisza „Kwiaty ziemi cieszyńskiej”; 

• Dwie laureatki XXV Ogólnopolskiego i XXXIX Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej 

i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2021” (22 października 2021 r.); 

• Pierwsze i drugie miejsce w konkursie wokalnym „Głos ziemi cieszyńskiej” MDK 

Prażakówka”; 

• Dwa drugie miejsca indywidualne i jedno pierwsze miejsce w sztafecie 

na Ogólnopolskich spotkaniach UKS w Klikuszowej; 

• Pierwsze miejsce drużyny piłkarskiej dziewcząt w turnieju powiatowym w Skoczowie, 

w piłce nożnej dziewcząt; 

• Pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Powiatowych biegach przełajowych; 

• Pierwsze miejsce i dwa drugie miejsca w Rejonowych biegach przełajowych. 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie mamy: 

• Dwa pierwsze miejsca i drugie miejsce w Konkursach zorganizowanych w ramach 

X ogólnopolskiej edycji Nocy Biologów pod hasłem "Człowiek i mikroorganizmy 

w bajkowym świecie biologa”; 

• Pierwsze i trzecie miejsce drużyny szkolnej w wojewódzkim finale konkursu „Parki 

krajobrazowe”; 

• Pierwsze miejsce Stypendiada wczesnoszkolna ogólnopolski konkurs czytelniczy 

"Abecadło"; 

• Trzy wyróżnienia Stypendiada wczesnoszkolna dla uczniów klasy i ogólnopolski konkurs 

plastyczny „Plastuś” 
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• Dwóch uczniów zakwalifikowanych do Finału XXVII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas 

IV–V Szkół Podstawowych; 

• Finalistę Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii; 

• Wicemistrza III Ligi Okręgowej w kategorii TRAMPKARZ; 

• Wicemistrza III Ligi Okręgowej w kategorii MŁODZIK; 

• Wicemistrza III Ligi Okręgowej w kategorii ORLIK; 

• Pierwsze miejsce w 4 biegu Lucka Chorążego; 

• Pierwsze miejsce w 3 pucharze Prezesa ŚBZN; 

• Pierwsze, drugie i trzecie miejsce o Puchar Grupy Azoty; 

• Pierwsze miejsce w Pucharze Polski w biegach na nartorolkach; 

• Pierwsze i drugie miejsce w Śląsko-Beskidzkiej lidze regionalnej. 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie mamy: 

• Dwóch laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł ortograficzny"; 

• Trzech laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł matematyczny"; 

• Pierwsze miejsce w ogólnopolskim Quizie „Zaskakująca fizyka”; 

• Pierwsze miejsce, trzy trzecie miejsca i dwa wyróżnienia w Międzynarodowym 

Konkursie „Mieszkam w Beskidach"; 

• Drugie miejsce w Międzynarodowym konkursie gwarowym „Małe słóweczko”; 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce mamy: 

• Finalistę i laureatkę Konkursu Biblijnego Jonasz; 

• Finalistę Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii; 

• Drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”; 

• Pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienie w Powiatowym Recytatorskim 

konkursie Gwarowym „Tu są moi korzyni”; 

• Wicemistrza III Ligi Okręgowej w kategorii Młodzik; 

• Trzech wicemistrzów Ligi Okręgowej w kategorii Orlik; 

• Nagrodę główną mistrz i uczeń śpiew „Złote Żywieckie Serce”; 

• Pierwsze miejsce – mistrz i uczeń skrzypce „Złote Żywieckie Serce”; 
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• Drugie miejsce i wyróżnienie w Konkursie Gry na Unikatowych Instrumentach 

Ludowych w zakresie Soliści śpiewacy: Dwunaste miejsce i wyróżnienie; 

• Soliści śpiewacy (kat. młodzież): Pierwsze miejsce; 

• Trzy wyróżnienia Soliści instrumentaliści (kat. Dzieci); 

• Pierwsze i trzecie miejsce Soliści multiinstrumentaliści (kat. Dzieci); 

• Dwa pierwsze miejsca "Żywieckie Gody" 2021 Dziecięce grupy kolędnicze; 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce uczniowie posiadają: 

• Trzy pierwsze miejsca, drugie miejsce, trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia 

w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Mieszkam w Beskidach"; 

• Laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii; 

• Finalistę w Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Biblijnym Jonasz; 

• Pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Oczami powstania” – Muzeum Powstań 

Śląskich; 

• Trzecie miejsce w Powiatowym konkursie fotograficznym „I Ty możesz zostać Mona 

Lisą”; 

W 2021 roku oprócz udziału w zewnętrznych konkursach i zawodach przeprowadzono 

gminne konkursy dla dzieci i młodzieży pod patronatem Wójta Gminy Istebna, w których 

zanotowano dużą frekwencję: – „Gminny Konkurs Plastyczny „Istebna, Jaworzynka 

na przestrzeni 400 lat”, Gminny konkurs Historyczny z okazji „40-lecia wprowadzenia stanu 

wojennego 13.12.1981–22.07.1983”. 

W organizowanej z okazji Święta Niepodległości gminnej uroczystości połączonej 

z niesieniem flagi brało udział około 200 uczniów wszystkich szkół, to ważne, że młodzież 

włącza się czynnie w świętowanie uroczystości państwowych. 

Podczas wakacji 2021 r. we wszystkich szkołach Gminy zorganizowane zostały 

jednotygodniowe półkolonie, w czasie których dzieci miały okazję do wspólnych zabaw, 

warsztatów, gier i wycieczek, jak również spożywania wspólnego posiłku. Dzieci 

w zorganizowany i aktywny sposób spędziły swój wolny czas. Z tej formy wypoczynku 

skorzystało łącznie 146 dzieci. 

Nowy rok szkolny 2021/2022 wiązał się z reaktywacją klasy sportowej w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Istebnej. Naukę i treningi rozpoczęło 

22 uczniów klasy czwartej. Jest to powrót do wieloletniej tradycji narciarstwa biegowego 

i rozwijania młodych talentów w Gminie Istebna. 
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W nowym roku szkolnym 2021/2022 we wszystkich szkołach w Gminie Istebna dokonano 

weryfikacji 100% nowo zatrudnianych osób (źródło: wyciąg z sprawozdania Audytowego 

nr 3/2022), gdzie zgodnie z zasadami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.). 

sprawdzeniu podlegają osoby, których obowiązki będą związane z wychowaniem, edukacją, 

wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi. Pracodawcy lub inni 

organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane 

tej osoby są zamieszczone w Rejestrze. 

Obowiązek ten był i będzie również egzekwowany w czasie tegorocznej akcji letnich 

półkolonii. 

Tabela 5.3.6 Liczba dzieci w przedszkolu gminnym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Istebna 

Przedszkole/oddział przedszkolny Liczba dzieci Oddziały 

Przedszkole Gminne w Istebnej 144 6 

Oddział przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej 13 1 

Oddział przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie 50 2 

Oddział przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie 16 1 

Oddział przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce 74 3 

Oddział przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce 17 1 

Razem 314 14 

Na terenie Gminy działa pięć przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę. 

Wysokość tej dotacji to 75% kwoty utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym. 

Tabela 5.3.7 Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Istebna 

Przedszkole Liczba dzieci Oddziały 

Przedszkole św. Józefa w Istebnej 50 2 

Przedszkole św. Jana Pawła w Istebnej 50 2 

Przedszkole „Smerfokolandia” w Jaworzynce 48 2 

Przedszkole „Miglanc” w Koniakowie 85 4 

Punkt terapeutyczny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce 18 1 

Razem 251 11 

Na terenie naszej Gminy w 2021 r. do przedszkoli uczęszczało łącznie 565 dzieci w wieku 

3 do 6 lat. 

Ze względu na sieć szkół zależną od rozległego i trudnego komunikacyjnie terenu Gminy, 

mamy w szkołach mało liczne klasy. Subwencja oświatowa naliczana jest na ucznia, zatem 

przy optymalnej ilości 25 uczniów w klasie pokrywa znaczną część kosztów, zaś przy mało 

licznych klasach koszty rosną i między innymi dlatego ponosimy duże wydatki na zadania 

oświatowe. 
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Tabela 5.3.8 Koszty poniesione przez placówki w 2021 r. w rozliczeniu na jednego 

ucznia/przedszkolaka w roku 

Placówka Wydatki 2020 
Koszt 
na jedno dziecko 

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Istebnej 7 877 818,14 13 107,85 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Istebnej 

2 012 971,98 22 366,36 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Koniakowie 

4 016 338,53 11 541,20 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 1 604 368,77 19 099,63 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Jaworzynce 

4 492 078,74 12 512,75 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 1 492 829,41 19 642,49 

Razem 21 496 405,57 
Średnio 
16 378,38 

Miesięczny średni koszt utrzymania jednego dziecka w gminnych placówkach to 

1 364,85 zł. 

Pozyskujemy też dodatkowe środki wspomagające realizację zadań oświatowych i tak 

w 2021 roku otrzymaliśmy: dofinansowanie do podręczników w kwocie 163 002,20 zł, 

97 676,00 zł na Zielone Pracownie, 401 400,00 zł w ramach programu „Laboratoria 

Przyszłości”, z tych środków zostały zakupione drukarki 3D, aparaty fotograficzne, kamery, 

mikrokontrolery, roboty edukacyjne, sprzęt do nagłośnienia i oświetlenia, mikroskopy 

i różnorodne zestawy konstrukcyjne. Pozyskano 79 996,52 zł w ramach projektu „Stołówka 

w domu i szkole”, na zajęcia wspomagające 45 850,00 zł oraz 208 810,00 zł z rezerwy 

subwencji oświatowej, w tym 103 406,00 zł na wyposażenie pracowni przyrodniczych 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce i w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie. 

Łącznie pozyskano środki na kwotę 996 734,72 zł. 

Tabela 5.3.9 Ogólne wydatki i dotacje na oświatę w 2021 roku 

Pozycja Koszt 

Wydatki ogółem – szkoły, przedszkole gminne, obsługa 
jednostek oświatowych CUW 

21 496 405,57 

Pozyskane środki na realizację zadań oświatowych 996 734,72 

Wydatki – dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1 792 758,29 

Dowóz uczniów (w tym niepełnosprawnych) 181 994,04 

Subwencja Oświatowa (środki z budżetu państwa) 15 449 204,00 

Dotacja przedszkolna (środki z budżetu państwa) 564 864,00 

Wydatki razem 23 471 157,90 

Subwencja + dotacja 16 014 068,00 tj. 68 % 

Środki z budżetu gminy 7 457 089,90 tj. 32 % 

Wynagrodzenia nauczycieli 13 837 104,83 

Wynagrodzenia obsługi 3 256 235,94 
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4. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna  

Aktywność istebniańskiej instytucji kultury ilustruje poniższe zestawienie podejmowanych 

działań: 

1) organizacja i współorganizacja dwudziestu trzech imprez i wydarzeń kulturalnych: 

a) Gala Finałowa Konkursu na Kobietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego, 

b) Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną, 

c) Gminny Konkurs Plastyczny „Istebna i Jaworzynka na przestrzeni 400 lat” z okazji 

jubileuszu beskidzkich wsi pod patronatem Wójta Gminy Istebna, 

d) Majówka ze św. Janem Pawłem II – śpiewanie dla św. Jana Pawła II (wydarzenie 

współorganizowane wraz z zespołami regionalnymi oraz Parafią pw. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce oraz w ramach Roku Górali 

w Województwie Śląskim), 

e) Koncert na Dzień Matki (wydarzenie online), 

f) Na Drodze Dobrego Pasterza 1621–2021 – Msza Święta inaugurująca Rok Górali 

w Województwie Śląskim w 400-lecie początków wsi Istebna i Jaworzynka 

(wydarzenie współorganizowane wraz ze Związkiem Podhalan Oddział Górali 

Śląskich), 

g) Święto Jaworzynki z okazji 400-lecia wpisania pierwszych osadników do Urbarza 

Cieszyńskiego (wydarzenie współorganizowane wraz z Sołectwem Jaworzynka oraz 

Związkiem Podhalan Oddział Górali Śląskich), 

h) Jubileusz 20-lecia wydawania Kalendarza z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa 

(współorganizacja wydarzenia z Józefem Michałkiem i Grupą Rekonstrukcji 

Literackiej), 

i) Dni Istebnej; Międzynarodowa Wystawa Twórczości Ludowej, Wybory 

Najpiękniejszej Góralki 2021 (wydarzenie dwudniowe), wydarzenie wpisane 

w ramach Roku Górali w Województwie Śląskim, 

j) Festyn Istebniański w ramach 58 Tygodnia Kultury Beskidzkiej (dwudniowe 

wydarzenie organizowane przy współpracy z ROK Bielsko-Biała), 

k) Msza Święta za Ojczyznę na Tynioku (wydarzenie współorganizowane z Radnym 

Gminy Istebna Ignacym Zowadą i Parafią Dobrego Pasterza w Istebnej), 

l) XVIII Dni Koronki Koniakowskiej i Rzemiosła Artystycznego (wydarzenie 

współorganizowane wraz z Chatą na Szańcach), 

m) Koncert "Na Góralską Nutę" – występy kapeli z Trójwsi i Czech oraz koncert 

„Baciarów”, 
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n) Msza Święta Trzech Narodów na Trójstyku w ramach Roku Górali w Województwie 

Śląskim (wydarzenie współorganizowane wraz z Diecezją Bielsko-Żywiecką, Diecezją 

Ostrawsko-Opawską i Diecezją Żylińską, gminami pogranicza PL-SK-CZ oraz 

Dekanatem Istebniańskim), 

o) Muzyczne Zakończenie Wakacji (wydarzenie organizowane wraz z Stowarzyszeniem 

PROTALENT) 

p) Dożynki Gminne, 

q) II Gala Sportu w Istebnej, 

r) koncert operetkowy pt. Operetka z Humorem (wydarzenie współorganizowane 

wraz ze Stowarzyszeniem PROTALENT), 

s) Istebniańskie Zaduszki (wydarzenie współorganizowane z Muzeum 

i Stowarzyszeniem im. artysty Jana Wałacha w Istebnej w ramach Roku Górali 

w Województwie Śląskim), 

t) Piknik Wojskowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 

u) Konkurs na Ciasteczka Świąteczne z Trójwsi, 

v) II Jarmark Świąteczny w Istebnej (współorganizowany z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej), 

w) Otwarcie Centrum Muzyki Karpat; 

2) organizacja i współorganizacja 8 imprez sportowych: 

a) 46. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik”, 

b) Jubileuszowy Bieg na złoty Groń z okazji 400-lecia Istebnej (wydarzenie 

organizowane wraz z Sołectwem Istebna), 

c) Ekstremalny Półmaraton Górski o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych (wydarzenie współorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem 

Integracyjnym Eurobeskidy, Nadleśnictwem Wisła, Lasy Państwowe), 

d) X Międzynarodowy Bieg na Tyniok; 

e) I Istebniański Bieg o Puchar Wójta Gminy Istebna na Nartorolkach (wydarzenie 

współorganizowane z: Polskim Związkiem Narciarskim, MKS Istebna, 

Śląskie. Pozytywna energia, Śląsko Beskidzkim Związkiem Narciarskim), 

f) Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe młodzieży, dziewcząt i chłopców (wsparcie 

wydarzenia organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej; 

współorganizator MKS Istebna), 

g) Niepodległościowy Turniej Szachowy, 
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h) I Mikołajkowy Bieg Przełajowy (wydarzenie współorganizowane z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej oraz Zespołem 

Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej i MKS Istebna); 

3) organizacja i współorganizacja wydarzeń rekreacyjnych: 

a) I Piknik Rodzinny (organizowany wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Istebnej), 

b) Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki (wsparcie wydarzenia organizowanego przez 

PTTK); 

4) organizacja wystaw, wernisaży, prelekcji: 

a) stałe: 

• Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata, 

• Wystawa Twórczości Ludowej połączona ze sprzedażą rękodzieła, 

b) czasowe: 

• wystawa malarstwa Agnieszki Pawlitko „Z Miłości”, 

• wystawa wieńcząca projekt Mistrz Tradycji – Weronika Łacek warsztaty 

wykonania kabotków i koszul z archaicznym istebniańskim haftem 

krzyżykowym”, 

• wystawa pokonkursowa makiet i herbów pt. „Jaworzynka i Istebna 

na przestrzeni 400 lat”, 

c) prelekcje, spotkania: 

• Spotkanie z Panią Ewą Storożyńską w ramach Peregrynacji Obrazu Matki 

Bożej Łaskawej, 

• Spotkanie autorskie z Henrykiem Pasternym i jego poezją gwarową, 

• Spotkanie z aktorką Anitą Jancią-Prokopowicz (wydarzenie 

współorganizowane z Stowarzyszeniem PROTALENT); 

5) organizowanie zajęć i warsztatów: 

a) szkółka malarska dla dzieci prowadzona przez Antoniego Konarzewskiego, 

b) warsztaty koronki koniakowskiej prowadzone przez Beatę Legierską, 

c) warsztaty haftu krzyżykowego prowadzone przez Weronikę Łacek, 

d) nauka gry na skrzypcach prowadzona przez Zbigniewa Wałacha, 
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e) zajęcia "Zdrowo – Sportowo” z trenerami Wojciechem Małyjurkiem i Bartłomiejem 

Ruckim, 

f) robotyka prowadzona przez Misję Robot, 

g) zajęcia plastyczne prowadzone przez Małgorzatę Owczarczak, 

h) warsztaty z bibułkarstwa prowadzone przez Łucję Dusek; 

6) organizacja i Letnich Półkolonii z GOK-iem (dwa turnusy po jednym tygodniu każdy); 

7) współorganizacja akcji „Sprzóncymy śmieci na 400-leci”; 

8) realizacja projektu „Mistrz Tradycji – Weronika Łacek warsztaty wykonania kabotków 

i koszul z archaicznym istebniańskim haftem krzyżykowym” dofinansowanego 

ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury 20 000 zł. 

W ramach projektu: 

• przeprowadzono warsztaty wyszywania haftem lymieczków i obójków do kabotków 

oraz zoniedrzy, lymców i znaczków do koszul, 

• uszyto koszule i kabotki, 

• przygotowano wystawę wieńczącą projekt, 

• opracowano publikację; 

9) realizacja projektu "Dom Trzech Narodów – Centrum Muzyki Karpat" dofinansowanego 

ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu 

Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie na wyposażenie 

wyniosło 150 000 zł, a cały projekt opiewa na 187 500 zł 

W ramach projektu: 

• zakupiono instrumenty do prowadzenia warsztatów i prelekcji, 

• dokonano zakupu i montażu systemów zawieszeniowych i wystawienniczych, 

sprzętu oświetleniowego i reflektorów punktowych, sprzętu multimedialnego, 

komputerowego i akustycznego, 

• powstała stała ekspozycja pokazująca piękno beskidzkiego folkloru, 

• w budynku Domu Trzech Narodów na Jasnowicach utworzono także "Salę 

beskidzkich muzykantów", 

• zorganizowano połączone z koncertem otwarcie „Sali beskidzkich muzykantów”; 

10) realizacja projektu „Moc tradycji / Sila tradic”; 

11) w ramach programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA, Oś priorytetowa 4 

Współpraca instytucji i społeczności wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i Gminą 

Hyrczawa: 
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a) koncert na Dzień Matki (wydarzenie online), 

b) koncert "Na Góralską Nutę", 

c) koncert plenerowy pt. "Góralska Jesień", 

d) udział w organizowanym przez czeskiego partnera wyjeździe do skansenu 

położonego w historycznej części Republiki Czeskiej – na Valašsku, do Rožnova 

pod Radhoštěm, 

e) współorganizacja rekonstrukcji, w której udział wzięli Beskidzcy Harnasie, Grupa 

Rekonstrukcji Literackiej "Na Granicy" oraz kapela góralska – wszystko to połączone 

zostało z rozsodem owiec na Hrčavie. 

12) zakończenie realizacji projektu „Opevnění Šance – společná historie, která spojuje 

dodnes / Fortyfikacje Szańce – wspólna historia, która łączy do dzisiaj”, finansowanego 

z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Partnerem 

projektu był GOTIC z gminy Mosty u Jablunkova w Republice Czeskiej: 

a) opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej historii regionu oraz Szańców 

w Mostach u Jablunkova i w Koniakowie, 

b) zakup pamiątek regionalnych, 

c) umieszczenie na terenie 10 obiektów Gminy Istebna ekspozytorów z kartkami 

informującymi o najważniejszych atrakcjach Trójwsi Beskidzkiej oraz Mosty 

u Jablunkova, 

d) instalacja przed budynkiem Urzędu Gminy dwóch drewnianych ławek promocyjnych 

z przedstawieniem koronczarki i gajdosza; 

13) dokumentacja dorobku zasłużonych twórców Naszej Ziemi i wnioskowanie o przyznanie 

im nagród: 

a) opracowanie zgłoszenia kandydatury Józefa Brody do konkursu "Aktywna Seniorka. 

Aktywny Senior 2020" organizowanego przez Wojewodę Śląskiego Jana Chrząszcza, 

b) opracowanie zgłoszenia prowadzonego przez Marię i Piotra Kohut Centrum 

Pasterskiego w Koniakowie do organizowanego przez Polską Sieć Odnowy i Rozwoju 

Wsi konkursu na „Miejsce Ciekawe”, 

c) opracowanie zgłoszenia kandydatury Pawła Ruckiego do nagrody „Laur Srebrnej 

Cieszynianki”, 

d) opracowanie zgłoszenia kandydatury Pawła Jałowiczora do konkursu "Aktywna 

Seniorka. Aktywny Senior 2021" w województwie śląskim, 

e) opracowanie kandydatur do Nagrody Wójta Gminy Istebna w dziedzinie kultury: 

Maria Motyka, Magda i Weronika Łacek, Maria i Piotr Kohut, 
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f) opracowanie kandydatury Janiny Kukuczki do Nagrody Rady Gminy; 

14) przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie marki Górolsko Swoboda produkt 

regionalny® (w polskiej części mikroregionu); 

15) działalność wydawnicza: 

• opracowanie i wydanie publikacji: „Jaworzynka 1621–2021. 400 lat historii 

na pograniczu”; 

16) prowadzenie Biblioteki Publicznej, a w jej ramach organizacja podstawowej działalności 

i innych wydarzeń: 

a) rejestracja 659 czytelników, obsługa 4 842 odwiedzin i 6 675 wypożyczeń, 

b) zakup i wprowadzenie do inwentarza 360 egzemplarzy nowości wydawniczych, 

c) stopniowa cyfryzacja biblioteki, 

d) Tydzień Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece”, 

e) Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”, 

f) Noc Bibliotek – spotkanie autorskie z Dawidem Niemcem, 

g) lekcje biblioteczne; 

17) prowadzenie działalności promocyjnej, w tym Punktu Informacji Turystycznej: 

a) obsługa ruchu turystycznego zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami 

i reżimem sanitarnym, 

b) współpraca z telewizją i mediami przy nagrywaniu programów i materiałów 

filmowych; współpraca z ościennymi ośrodkami kultury i działami promocji gmin, 

c) promocja Gminy Istebna w mediach i na portalach społecznościowych; 

18) redagowanie i kolportaż miesięcznika informacyjnego Gminy „Nasza Trójwieś”; 

19) redagowanie strony internetowej Gminy www.istebna.eu w zakresie informacji 

turystycznych, kulturalnych i sportowych, a także redagowanie informacji na temat 

atrakcji turystycznych i imprez na stronie www.silesia.travel; 

20) prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie; 

21) wsparcie wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Istebna (przekazanie nagród, 

promocja, udział pracowników w wydarzeniach) przez podmioty zewnętrzne; 

22) reprezentowanie Gminy Istebna podczas wydarzeń organizowanych poza jej granicami; 

23) współpraca z klubami sportowymi i szkołami przy organizacji imprez sportowych; 

http://www.istebna.eu/
http://www.silesia.travel/
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24) nadzór i prowadzenie obiektów sportowych i kulturalnych przekazanych w trwały 

zarząd na Zaolziu i przy amfiteatrze; koszenie i utrzymywanie dwóch boisk sportowych, 

prowadzenie sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska do piłki plażowej, ścieżek 

nartorolkowych i spacerowych, parkingu i siłowni; 

25) współpraca z różnego rodzaju stowarzyszeniami i fundacjami na rzecz promocji Gminy 

Istebna i jej dziedzictwa kulturowego np. wspieranie zespołów regionalnych 

przy ubieganiu się o dofinansowanie dla ich działalności; 

26) prowadzenie wypożyczalni strojów regionalnych dla mieszkańców, renowacja 

posiadanych zbiorów strojów oraz zakup nowych. 

6. Udział w stowarzyszeniach komunalnych i współpraca z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

1. Przynależność Gminy Istebna do stowarzyszeń i związków komunalnych: 

a) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 

Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, 

ul. Cieszyńska 15, 

b) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, 43-430 Skoczów, 

ul. Mickiewicza 17, 

c) Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, 43-400 Cieszyn, Rynek 18, 

d) Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, 43-400 Cieszyn, Rynek 18, 

e) Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich, 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1, 

f) Śląski Związek Gmin i Powiatów, 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43/5, 

g) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 61-812 Poznań, ul. Kantaka 4. 

2. Współpraca Gminy Istebna z innymi miejscowościami w oparciu o podjęte przez Radę 

Gminy uchwały lub zawarte przez Wójta Gminy porozumienia: 

a) Gmina Iława – na podstawie Uchwały Nr XIX/161/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 

30 sierpnia 2000 r., 

b) Ukraińska Gmina Delatyn – na podstawie Uchwały Nr XII/80/2011 Rady Gminy 

w Istebnej z dnia 4 listopada 2011 r., 

c) Gmina Mysłakowice – na podstawie Uchwały Nr XXV/230/2013 Rady Gminy w Istebnej 

z dnia 12 marca 2013 r. 
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7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Gmina Istebna wspiera działalność organizacji pozarządowych oraz innych organizacji społecznych 

w dwóch podstawowych formułach: 

• pomocy finansowej na podstawie konkursów ofert i udzielania dotacji na wsparcie realizacji 

zadań publicznych w różnych dziedzinach życia (np. kultury, sportu, turystyki, ratownictwa, 

ochrony ludności, ochrony i promocji zdrowia, wspomagania rozwoju wspólnot społeczności 

lokalnych), 

• współpracy pozafinansowej, obejmującej współdziałanie z organizacjami w zakresie wymiany 

i rozpowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

wspierania promocji gminy przez organizacje, udzielanie podmiotom pomocy merytorycznej, 

udostępnianie bazy lokalowej i innych obiektów infrastruktury stanowiących majątek gminy. 

Środki finansowe jakie gmina co roku przeznacza na współpracę z III sektorem świadczą o tym, 

że organizacje pozarządowe są ważnym partnerem samorządu w realizacji zadań własnych gminy. 

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która nakłada na samorządy coroczny 

obowiązek uchwalenia programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi. Organizacje mają możliwość wzięcia aktywnego udziału w tworzeniu programu 

poprzez składanie swoich propozycji oraz konsultację ostatecznej wersji treści programu. Program 

współpracy jest dokumentem, który określa obszary, formy i zasady współpracy oraz podmioty 

odpowiedzialne za jego opracowanie i realizację. Obowiązkiem spoczywającym na Gminie Istebna 

jest realizacja zadań o charakterze gminnym tj. takich, które swym zasięgiem obejmują obszar 

naszej gminy i służą zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Działania Gminy Istebna oraz 

działania, jakie podejmują organizacje pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze 

i skuteczniejsze realizowanie zadań publicznych.  

W 2021 r. Gmina Istebna zaplanowała w budżecie pomoc finansową dla Organizacji 

Pozarządowych w formie dotacji celowej na kwotę 352 000,00 zł. W wyniku panującej od marca 

2021 r. na terenie całego kraju pandemii COVID-19 i związanymi z nią obostrzeniami organizacjom 

pozarządowym nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań. W związku z tym, 

Gmina Istebna udzieliła finansowego wsparcia organizacjom pozarządowym o łącznej wartości 

346 578,06 zł. Wydatkowanie tych środków dla poszczególnych podmiotów i obszarów działań 

przedstawiają poniższe zestawienia ilustrowane wykresami. 

Dofinansowanie do działalności organizacji pozarządowych: 346 578,06 zł, w następujących 

obszarach: 

a) Ochrona i promocja zdrowia: 101 490,10 zł 

b) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: 47 000,00 zł 

c) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 98 087,96 zł 
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d) Kultura fizyczna: 100 000,00 zł, które ilustrują poniższe wykresy: 

 

Według planu na ochronę i promocję zdrowia (realizacja zadań z zakresu profilaktyki) 

przeznaczono kwotę 105 000,00 zł, jednak ze względu na konieczność zwrotu kwoty 1 735,31 zł 

przez podmioty korzystające z pomocy, ostatecznie wartość przeznaczonych na wskazany cel 

środków wyniosła: 100 594,79 zł. I tak: 

a) Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna – kwota dofinansowania: 20 000,00 zł, 

b) Ochotnicza Straż Pożarna Koniaków Centrum – kwota dofinansowania: 18 300,00 zł. 

c) Grupa Regionalna GOPR – Grupa Beskidzka – kwota dofinansowania: 4 800,00 zł 

d) Parafia Ewangelicko-Augsburska: kwota dofinansowania: 5 050,00 zł,  

e) Fundacja „Słoneczna Kraina”: kwota dofinansowania: 7 000,00 zł, wykorzystane środki 

w ramach umowy: 6 105,00 zł 

f) Stowarzyszenie „Istebniański Uniwersytet Seniora”: 18 380,10 zł, wykorzystane środki 

w ramach umowy: 18 379,79 zł 

g) NKS Trójwieś Beskidzka – kwota dofinansowania: 10 000,00 zł, wykorzystane środki 

h) Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej „Góral Istebna” – kwota dofinansowania: 

10 000,00 zł. 

i) Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy – kwota dofinansowania: 8 800,00 zł, wykorzystane 

środki w ramach umowy: 7 960,00 zł. 
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Na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot oraz społeczności 

lokalnych w 2021 roku przeznaczono kwotę 47 000,00 zł, która została podzielona według 

poniższego zestawienia: 

a) Fundacja „Kubalonka” – kwota dofinansowania: 6 000,00 zł. 

b) Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, 

że jesteś” – kwota dofinansowania: 36 000,00 zł. 

c) Stowarzyszenie PTTK Odział w Wiśle: 5 000,00 zł 

20 000,00 zł

18 300,00 zł

4 800,00 zł 5 050,00 zł
6 105,00 zł

18 379,79 zł

10 000,00 zł 10 000,00 zł

7 960,00 zł

0

5000

10000

15000

20000



 

Strona 43 z 102 

Raport o stanie Gminy Istebna za 2021 r. 

 

Na realizację zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

przeznaczono kwotę w wysokości 100 000,00 zł, przy czym wydatkowana kwota w tym zakresie 

w roku 2021 to 98 087,96 zł, która została podzielona według poniższego zestawienia: 

a) Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Istebna” – kwota dofinansowania 46 000,00 zł, 

wykorzystane środki w ramach umowy: 45 761,00 zł. 

b) Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” 

– kwota dofinansowania 20 000,00 zł. 

c) Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Dziedzictwo” – kwota dofinansowania 14 700,00 zł. 

d) Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej – kwota dofinansowania 715,00 zł, 

wykorzystane środki w ramach umowy: 626,60 zł 

e) Muzeum i Stowarzyszenie Jana Wałacha w Istebnej – kwota dofinansowania 10 000,00 zł. 

f) Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Regionalnego „Na Grapie” – 7 000,00 zł 

Powyższe kwoty ilustrują niżej zamieszczone wykresy: 
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Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. została zaplanowana kwota w wysokości 

100 000,00 zł. która została podzielona według poniższego zestawienia: 

a) Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka – wykorzystana w całości kwota 

dofinansowania: 32 000,00 zł 

b) Międzyszkolny Klub Sportowy – wykorzystana w całości kwota dofinansowania: 

32 000,00 zł. 
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c) Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy Istebna – kwota dofinansowania: 20 000,00 zł,  

d) Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej „Góral Istebna” – kwota dofinansowania: 

16 000,00 zł, wykorzystane środki w ramach umowy: 

 

8. Ochotnicze Straże Pożarne 

Gminę Istebna zabezpiecza pod względem ratowniczym sześć Ochotniczych Straży Pożarnych 

typu „S” funkcjonujących na terenie Trójwsi Beskidzkiej: 

• Istebna Centrum, 

• Istebna Zaolzie, 

• Jaworzynka Centrum,  

• Jaworzynka Zapasieki, 

• Koniaków Centrum, 

• Koniaków Kosarzyska. 

Dwie jednostki OSP zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. Istebna 

Centrum – w 1997 r. oraz Koniaków Centrum – w 2004 r. 

1. OSP Istebna Centrum 

• Jednostka KSRG typu S3, 

• Członkowie ogółem: 96 osób, 

• Członkowie zwyczajni: 80 osób, 

• Członkowie mogący brać udział w akcjach: 34 osoby, 
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2. OSP Jaworzynka Centrum 

• Jednostka typu S2, 

• Członkowie ogółem: 67 osób, 

• Członkowie zwyczajni: 48 osób, 

• Członkowie mogący brać udział w akcjach: 30 osób, 

3. OSP Koniaków Centrum 

• Jednostka KSRG typu S3, 

• Członkowie ogółem: 126 osób, 

• Członkowie zwyczajni: 105 osób, 

• Członkowie mogący brać udział w akcjach: 40 osób, 

4. OSP Istebna Zaolzie 

• Jednostka typu S2, 

• Członkowie ogółem: 52 osoby, 

• Członkowie zwyczajni: 51 osób, 

• Członkowie mogący brać udział w akcjach: 25 osób, 

5. OSP Jaworzynka Zapasieki 

• Jednostka typu S1, 

• Członkowie ogółem: 27 osób, 

• Członkowie zwyczajni: 24 osoby, 

• Członkowie mogący brać udział w akcjach: 9 osób, 

6. OSP Koniaków Kosarzyska 

• Jednostka typu S1, 

• Członkowie ogółem: 56 osób, 

• Członkowie zwyczajni: 51 osób, 

• Członkowie mogący brać udział w akcjach: 22 osoby, 

7. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

W pięciu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Istebna utworzono 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: 

• Istebna Centrum: 20 osób, 

• Istebna Zaolzie: 27 osób, 

• Jaworzynka Centrum: 21 osób, 

• Koniaków Centrum: 16 osób, 

• Koniaków Kosarzyska: 6 osób, 
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8. Finansowanie straży pożarnych w 2021 roku 

Przeprowadzony w trzecim kwartale 2021 r. Audyt Wewnętrzny pozytywnie ocenia 

realizację przez Gminę obowiązku – określonego w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. Dz. U. z 2021 r., poz. 869), 

tj. finansowania przez Gminę Istebna kosztów funkcjonowania jednostek OSP 

(wyposażenie, utrzymania, szkolenie, zapewnienia gotowości bojowej, umundurowanie, 

ubezpieczenie, badania lekarskie). 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach 

profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na działalność Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych w Gminie Istebna wydatkowano kwotę 18 300,00 zł w tym dla: 

• Koniaków Centrum 18 300,00 zł 

W roku 2021 w budżecie Gminy Istebna na działalność jednostek OSP wykorzystano kwotę 

598 671,94 zł, w tym: 

• na bieżącą działalność: 228 671,94 zł; z tego: 

o Dotacje celowe w wysokości 27 977,00 zł dla jednostek OSP z Gminy Istebna 

z przeznaczeniem na zakup umundurowania, sprzętu pożarniczego, remontu 

strażnicy – części garażowej, zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania 

jednostki OSP. 

o Wynagrodzenia osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu 

przeciwpożarowego w wysokości 43 690,80 zł. 

o Wypłata ekwiwalentu w wysokości 50 940,00 zł za udział strażaków w zdarzeniach, 

szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach. 

o Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 106 064,14 zł – zakup 

materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki, ubrania i buty, części 

do samochodów), składki i inne opłaty. 

• na zadania inwestycyjne: 370 000,00 zł 

o Dotacja celowa w wysokości 370 000,00 zł dla OSP Istebna Zaolzie 

na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Rok 2021 był ostatnim, kiedy wozy bojowe OSP nie były tankowane (źródło: wyciąg 

z sprawozdania Audytowego nr 4/2022) w stacji Paliw w Istebnej. W dniu 22 lutego 2022 r. 

została zawarta przez Gminę Istebna – Umowa z PKN Orlen, która zapobiega 

marnotrawieniu czasu i środków celem dojazdu na tankowanie wozów bojowych w stacji 

paliw w Wiśle. 
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9. Mienie gminy. 

Szczegółowe informacje o stanie mienia gminy znajdują się w Sprawozdaniu Wójta Gminy Istebna 

z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem z GOK 

oraz opinią RIO opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Istebna: 

https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8733&dstr=1&txt=c3ByYXdvemRhbmll 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Liczba 

1. Liczba budynków, w których znajdują się mieszkania ogółem szt. 8 

2. Liczba lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy szt. 36 

3. 
Powierzchnia użytkowa lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 

m2 1 645,04 

W uszczegółowieniu dane z powyższej tabeli wyglądają następująco: 

Lp. Adres budynku 
Powierzchnia 
użytkowa w m2 

Liczba 
lokali 

1. Istebna 751 („Agronomówka”) 194,30 4 

2. Istebna 732 (dawny posterunek Policji) 209,25 5 

3. Istebna 1000 (budynek Urzędu Gminy) 41,00 1 

4. Istebna 859 (dawne przedszkole) 432,57 10 

5. Jaworzynka 400 (szkoła na Zapasiekach) 193,29 5 

6. Jaworzynka 641 (ośrodek zdrowia) 219,47 5 

7. Jaworzynka 692 (pawilon handlowy) 167,71 3 

8. Koniaków 668 (ośrodek zdrowia) 187,45 3 

10. Plany zagospodarowania przestrzennego gminy. 

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Istebna w całości jest pokryta obowiązującymi planami miejscowymi. 

W 2002 r. Uchwałą Nr XXXVIII/336/2002 Rady Gminy w Istebnej z dnia 9 października 

2002 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Istebna. Plan ten został sporządzony dla całego obszaru gminy Istebna, w jej granicach 

administracyjnych. Plan został opracowany i uchwalony w trybie nieobowiązującej już 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Od czasu uchwalenia ww. planu do dnia dzisiejszego uchwalono 10 obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany te były uchwalane 

na podstawie obowiązującej obecnie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, dla niewielkich „punktowych” obszarów 

w poszczególnych miejscowościach gminy. Dla obszarów, dla których uchwalono te plany, 

zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8733&dstr=1&txt=c3ByYXdvemRhbmll
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przestrzennym traciły moc obowiązujące ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Istebna z 2002 r. 

Z punktu widzenia ładu przestrzennego zasadne jest jednak uchwalanie planów 

miejscowych dla większych obszarów niż plany uchwalane w latach 2007–2020. Zaleca się 

obejmowanie planami miejscowymi całych miejscowości gminy lub przynajmniej terenów 

zabudowy wyznaczonych w studium w poszczególnych przysiółkach wraz z terenem 

niezbędnym dla zapewnienia im obsługi komunikacyjnej i powiązań infrastrukturalnych. 

W trosce o stały i zrównoważony rozwój gminy dokonano szczegółowej analizy zapisów 

Miejscowych Planów Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Istebna oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W odniesieniu do miejscowych planów obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna nie zawiera żadnego harmonogramu 

opracowania zmian planów zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z ustaleniami studium na terenie Gminy Istebna nie znajdują się żadne tereny, 

dla których istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych. W studium nie wyznaczono obszarów 

wymagających scaleń i podziałów nieruchomości, obszarów przestrzeni publicznych. 

W związku z tym na terenie Gminy Istebna nie znajdują się żadne tereny, dla których 

istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Natomiast w ustaleniach studium dotyczących wskazania obszarów, dla których Gmina 

zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawarto 

informację, że cała Gmina posiada pokrycie planem miejscowym z 2002 r., który jest 

sukcesywnie zmieniany, a kolejne zmiany planów będą uzależnione od bieżących potrzeb 

i zamierzeń inwestycyjnych. 

Kierując się tymi potrzebami w roku 2021 realizowano podjęte w 2018 następujące 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 
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Uchwała Etap realizacji 

Uchwała Nr XLI/325/2018 Rady Gminy Istebna 
z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka. 

W trakcie opracowania. 
Planowana realizacja do końca 2022 roku. 

Uchwała Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Istebna 
z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków. 

W trakcie opracowania. 
Planowana realizacja do końca 2022 roku. 

Uchwała Nr XLV/355/2018 Rady Gminy Istebna 
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującego obszar części Złotego 
Gronia. 

Uchylono uchwałą Nr XXXV/241/2021 Rady 
Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna. 

W roku 2021 podjęto i realizowano również następujące uchwały, w tym dwie dotyczące 

również zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

Uchwała Etap realizacji 

Uchwała Nr XXIX/213/2021 Rady Gminy Istebna 
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia punktowej 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna w obszarze Karczmy Kubalonka oraz 
Tartaku Szymcze w Istebnej. 

W trakcie opracowania. 
Planowana realizacja do końca sierpnia 
2022 roku. 

Uchwała Nr XXIX/214/2021 Rady Gminy Istebna 
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia punktowej 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Istebna w obszarze 
Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze 
w Istebnej. 

W trakcie opracowania. 
Planowana realizacja do końca 2022 roku. 

Uchwała Nr XXXV/240/2021 Rady Gminy 
Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego 
obszar wsi Istebna. 

W trakcie opracowania. 
Planowana realizacja do końca sierpnia 
2023 roku. 
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Uchwała Etap realizacji 

Uchwała Nr XXXV/241/2021 Rady Gminy 
Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna. 

W trakcie opracowania. 
Planowana realizacja do końca 2024 roku. 

Uchwała Nr XXXVII/255/2021 Rady Gminy 
Istebna z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującego obszar dawnego 
przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej. 

W trakcie opracowania. 
Planowana realizacja do końca czerwca 
2022 roku. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem 

prawa miejscowego, jest jednak podstawowym dokumentem planistycznym kształtującym 

politykę przestrzenną oraz wyznaczającym kierunki zagospodarowania przestrzennego 

gminy. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy, a jego 

ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Na obszarze Gminy Istebna obowiązuje następujące Studium: 

„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna”, 

uchwalone uchwałą nr XXXVI/342/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 roku. 

Oraz zmiany studium przyjęte uchwałami: 

I zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki 

w Koniakowie uchwalona uchwałą nr XX/155/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. 

II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej uchwalona 

uchwałą Nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. 

11. Realizacja gminnych polityk, strategii i programów. 

Wypełniając obowiązek art. 28aa, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, dokonano przeglądu 

uchwalonych przez Radę Gminy Istebna i obowiązujących w 2020 r. polityk, strategii i programów. 

Wśród nich znalazły się wymienione poniżej dokumenty. Do tego zestawienia dołączono jeszcze 

programy rządowe, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

a) Strategia Rozwoju Gminy Istebna na lata 2021–2030 

W roku 2020 podjęto decyzję o opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Istebna na lata 

2021–2030. Uchwałą Nr XXVIII/208/2020 został określony szczegółowy tryb i harmonogram 
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opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Istebna na lata 2021–2030”, w tym tryb jej 

konsultacji. 

W dniu 22 grudnia 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą „Stowarzyszeniem 

Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner” w celu opracowania dokumentu. 

Uchwałą Rady Gminy Istebna Nr XXXVI/247/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. przyjęto 

Strategię Rozwoju Gminy Istebna na lata 2021–2030. 

b) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Istebna. 

Program rozpoczął się w 2009 r., jego aktualizacja miała miejsce w 2016 r., natomiast 

kolejna aktualizacja przewidziana jest w 2022 r. Program powinien zakończyć się w 2032 r. 

Program przewiduje aktualizację bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów 

zawierających azbest do 31 marca, a sporządzanie i przedłożenie Radzie Gminy Istebna 

corocznych raportów do 31 stycznia za rok poprzedni. Raport za 2021 r. został już w tym 

roku przedłożony Radzie. W raportowanym 2021 roku usunięto 141,89 ton azbestu, koszt 

zadania wyniósł 78 153,01 zł. 

c) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Istebna. 

Plan obowiązuje od 2016 r. i jest w trakcie realizacji. W jego ramach przewiduje się: 

• modernizację i utrzymywanie infrastruktury drogowej (zadania uwzględnione 

w Strategii Rozwoju Gminy), 

• zorganizowany transport dzieci do szkół, 

• wsparcie mobilności rowerowej, 

• wymianę źródeł ciepła, realizowaną m.in. w ramach Programu ograniczenia niskiej 

emisji dla Gminy Istebna na lata 2017–2022, 

• budowę sieci gazowniczej.  

d) Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017–2022. 

W ramach programu w 2021 r. dokonano: 

• demontażu 69 starych jednostek grzewczych, 

• montażu: 15 kotłów opalanych ekogroszkiem, 51 kotłów opalanych biomasą, 1 kotła 

opalanego gazem i 2 pomp ciepła. 

e) Program ochrony środowiska dla Gminy Istebna na lata 2019–2022 z perspektywą 

do 2026 roku, 

Przyjęty Uchwałą Nr XI/88/2019, jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań 

w zakresie ochrony środowiska. Skutkiem realizacji tego programu będzie utrzymanie 

dobrego stanu środowiska naturalnego, jego poprawa oraz wdrożenie efektywnego 
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zarządzania środowiskiem w Gminie Istebna. Dokument opisuje narzędzia realizacji zadań, 

elementy zarządzania oraz monitoring. 

f) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 

2017–2021. 

Program został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/243/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 

2017 roku i zawiera: 

• prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy 

w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; 

• analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata; 

• planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; 

• zasady polityki czynszowej; 

• sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania tym 

zasobem w kolejnych latach; 

• źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 

• wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których 

Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne; 

• opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności niezbędny zakres 

zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali z planowaną sprzedażą lokali. 

g) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Istebna na lata 2016–

2022 

Strategia jest dokumentem wyznaczającym ogólne kierunki działań na terenie Gminy 

Istebna na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców. 

Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Istebna odpowiedzialny jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej. 

Celem strategicznym realizowanym przez GOPS jest wspomaganie osób i rodzin 

we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności realizacji potrzeb życiowych i uczestnictwa 

w życiu społecznym. Cel ten realizowany był w następujących obszarach: 
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a) cel strategiczny: Wsparcie rodzin problemowych. Cel operacyjny: Wsparcie rodzin 

z problemem bezrobocia. Zadanie: Wsparcie rodzin z trudnościami ekonomicznymi; 

b) cel strategiczny: Wsparcie rodzin w funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Cel operacyjny: 

Poprawa funkcjonowania rodziny. Zadanie: Edukacja rodzin w zakresie właściwego 

gospodarowania budżetem domowym; 

c) cel strategiczny: Poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym. Cel 

operacyjny: Rozwój usług opiekuńczych i medycznych. 

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej realizował Program 

„Opieka 75+” Celem tego programu jest poprawa jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej 

poprzez dostępność do usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki w terenie. 

Program „Wspieraj Seniora” celem tego programu jest zapewnienie usługi wsparcia 

Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu 

i nie są w stanie, np. poprzez rodzinę, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby; 

h) Rządowy Program w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu: „Posiłek 

w szkole i w domu na lata 2019–2023”. 

Strategicznym celem tego programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci 

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Wsparcie 

udzielane jest dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu 

zakończenia edukacji w szkołach ponadpodstawowych oraz osobom samotnym, chorym 

i niepełnosprawnym. 

Poniższa tabela przedstawia realizację programu na przestrzeni 3 lat. 

Rok 
Kwota 
ogółem 

Dotacja 
celowa 

Środki własne Ilość rodzin 
Ilość osób 
objętych 
wsparciem 

2019 177 932,50 97 932,50 80 000,00 217 684 

2020 164 023,70 94 023,70 70 000,00 214 626 

2021 160 824,00 125 824,00 35 000,00 214 523 

i) Rządowy Program Rodzina 500+. 

Program Rodzina 500+ jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Przyczynił się 

do znacznej poprawy sytuacji rodzin, wzmocnił je i nadał należyty priorytet. 

W/w program realizuje trzy podstawowe cele: 

• wpływa na wzrost liczby urodzeń 

• ogranicza ubóstwo 

• stanowi inwestycję w rodzinę 
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Poniższa tabela przedstawia realizację programu na przestrzeni 3 lat. 

Rok Kwota Ilość rodzin Ilość dzieci 

2019 13 719 067,77 1404 2586 

2020 16 820 530,00 1445 2603 

2021 16 670 892,00 1449 2603 

j) Karta Dużej Rodziny. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący system zniżek dla rodzin 

wielodzietnych. O przyznanie Karty Dużej rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie 

rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci uczy się w szkole lub 

kontynuuje naukę w szkole wyższej (nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia), ale 

również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 

troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Uprawnienia 

przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszych 

od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. 

Poniższa tabela przedstawia realizację Karty Dużej Rodziny na przestrzeni 3 lat. 

Rok 
Koszt realizacji 
zadania 

Ilość wniosków Ilość wydanych kart 

2019 836,92 118 359 

2020 658,62 60 232 

2021 674,00 61 213 

k) Gminny Program Wspierania Rodziny. 

Podstawowym założeniem programu było utworzenie spójnego, scentralizowanego 

systemu wsparcia dzieci oraz rodzin przeżywających trudności w funkcjonowaniu 

opiekuńczo-wychowawczym. Celem głównym programu było tworzenie optymalnych 

warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz zapobieganie 

dysfunkcjonalności rodzin. W ramach tych działań zatrudniony został asystent rodziny, 

który pracuje z każdą rodziną indywidualnie na podstawie sporządzonego planu pracy 

dostosowanego do danej sytuacji rodziny. 
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Poniższa tabela przedstawia realizację programu na przestrzeni 3 lat. 

Rok 2019 2020 2021 

Ilość rodzin objętych wsparciem 
asystenta na wniosek pracownika 
socjalnego 

4 5 6 

Ilość rodzin objętych wsparciem 
asystenta postanowieniem sądu 

5 9 11 

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych 6 9 9 

Koszt pobytu w rodzinach zastępczych 40 474,89 54 053,70 69 366,92 

Ilość dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych 

2 2 5 

Koszt pobytu w placówkach 11 154,96 4 898,72 34 717,76 

Odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej uzależnione jest: 

• od okresu przebywania dzieci w pieczy zastępczej czy domu dziecka 

• od średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka 

w powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przez Starostę Cieszyńskiego. 

Rodziny przeżywające trudności w funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym otrzymały 

wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa zatrudnionego w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Istebnej. Wsparcie w obszarze działania na rzecz dzieci oraz rodzin, 

miało na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności osób w szczególności rodziców 

za własną sytuację życiową, adekwatne spostrzeganie swoich problemów, a także zmianę 

stylu wychowania dzieci. 

Ze wsparcia psychologa w roku 2021 skorzystało 66 osób. 
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l) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w rodzinie dla Gminy Istebna. 

Głównym celem tego programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie 

dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

W ramach tych działań powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, który działa w obszarze następujących płaszczyzn: 

• ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

• interweniowanie oraz reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy 

• udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętych przemocą. 

W roku 2021 do Zespołu wpłynęło 20 Niebieskich Kart – cz „A„ sporządzone przez: 

3 formularze przez pracowników pomocy społecznej 

1 formularz przez placówkę oświaty 

16 formularzy przez Komisariat Policji w Wiśle. 

W związku z powyższym procedurę Niebieskie Karty w roku 2021 prowadzono 

w 32 rodzinach z czego w 11 rodzinach rozpoczętych w roku 2020 oraz w 20 rodzinach 

rozpoczętych w roku 2021. 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie, a także sprawcy przemocy mieli możliwość 

skorzystania z pomocy psychologicznej, którą zapewnił Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Istebnej. Z poradnictwa psychologicznego w roku 2021 skorzystało 23 osoby. 

Ogólny koszt realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wyniósł 

41 734,79 zł, z czego 29 925,00 zł to zatrudnienie psychologa, a 11 809,79 zł to obsługa 

zespołu. 

m) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. 

Program ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały 

i intensywny poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej. Pomoc mogą 

otrzymać osoby, których dochód nie przekracza 1 752,50 zł w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej oraz 1 320 zł w przypadku osoby w rodzinie. Powodem udzielenia pomocy 

może być: ubóstwo, sieroctwo, wielodzietność, bezdomność, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. 
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Poniższa tabela przedstawia realizację programu na przestrzeni 3 lat. 

Rok Ilość rodzin Ilość osób 

Ilość 
rozdysponowanych 
produktów 
żywnościowych 

Łączna wartość 
rozdysponowanych 
produktów 
żywnościowych 

2019 268 893 38 647,94 kg 199 338,80 zł 

2020 279 878 51 250,46 kg 202 223,29 zł 

2021 227 696 47 281,19 kg 206 908,97 zł 

W roku 2021 koszt związany z dystrybucją żywności (dowóz) wyniósł 6 500,00 zł. 

n) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Głównym celem programów jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania substancji alkoholowych i środków odurzających, poprzez 

prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych 

i rehabilitacyjnych a także kształtowanie właściwej w tym temacie polityki określającej 

lokalną strategię, dążącej do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych. 

Dużą rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym odgrywa 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej, która inicjuje 

zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

Na terenie Gminy Istebna działał Punkt Konsultacyjny, do którego zgłaszały się osoby 

z problemem uzależnienia. W Punkcie Konsultacyjnym zlokalizowanym w budynku 

43-470 Istebna 550, porady świadczone były przez 8 godzin tygodniowo. Udzielane były 

także porady prawne i konsultacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz pomoc 

w kierowaniu spraw do prokuratury i sądu dla mieszkańców Gminy Istebna dwa razy 

w miesiącu po 2 godziny zegarowe tj. 1 i 3 tydzień miesiąca. 

Ogółem z konsultacji korzystały osoby dorosłe, dzieci, młodzież a także kuratorzy sądowi 

oraz pedagodzy w zakresie realizacji pomocy w problemie uzależnienia.  

Szeroką działalność w zakresie profilaktyki prowadziły placówki edukacyjne na terenie 

Gminy Istebna.  

Zarządzeniem Nr 0050.71.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 września 2021 r. przyznano 

środki w kwocie 19 500,00 zł, dla placówek oświatowych w Gminie Istebna na realizację 

zadań i programów edukacyjnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021. 

Po raz pierwszy na terenie Gminy Istebna zostały wprowadzone dodatkowe służby 

patrolowe w dniach tygodnia z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę lub w ustalonych 

przypadkach z niedzieli na poniedziałek w godzinach od 20.00 do 24.00. Na realizację tego 
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zadania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej przeznaczyła 

kwotę 10 000,00 zł, wykorzystano kwotę 9 443,28 zł na 33 dyżury po dwóch 

umundurowanych funkcjonariuszy policji. 

W 2021 roku na wniosek Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Istebnej Pana Bartłomieja Jałowiczora zostały zakupione pakiety 

profilaktyczne „Profilaktyczna Paka dla dzieciaka” w ilości 41 sztuk na łączną kwotę 

2 180,00 zł, zawierające materiały profilaktyczne typu: kredki, kolorowanki profilaktyczne, 

odblaski z hasłem antyalkoholowym. Pakiety zostały rozdysponowane przez Wójt Panią 

Łucję Michałek oraz Członków GKRPA, uczestnikom biorącym udział w konkursach 

profilaktycznych, podczas wydarzenia pod nazwą „I Piknik Rodzinny”, organizowanego 

w dniu 5 września 2021 r. przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Istebnej przy współpracy Gminy Istebna. W wydarzeniu tym został zorganizowany także 

Namiot Profilaktyczny i inne darmowe zabawy i atrakcje dla uczestników wydarzenia 

o łącznej kwocie 20 895,75 zł, oraz poczęstunek dla uczestników i gości w kwocie 

4 919,58 zł. 

W dniu 11 listopada podczas Obchodów Uroczystości Święta Niepodległości odbył się 

w Amfiteatrze „Pod Skocznią” Piknik Wojskowy, organizowany przez Gminną Komisję 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej z Gminą Istebna na temat 

szkodliwości spożywania alkoholu oraz innych używek wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy 

mieli możliwość skorzystania z atrakcji, znajdujących się w stoisku pn. „Namiot 

Profilaktyczny”, gdzie były dla nich dostępne: alkogogle i narkogogle, konsultacje 

profilaktyczne, pogadanki, burza mózgów, 2 kule bumperball, zabawy z przeciąganiem liny, 

elementy treningu twórczości, materiały profilaktyczne. Był to wydatek na kwotę 

4 500,00 zł w wydarzeniu ogromną atrakcją był pokaz fajerwerków, którego koszt wyniósł 

2 000,00 zł. 

4 grudnia odbył się „I Bieg Mikołajkowy”, organizowany przez Gminną Komisję 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej przy współpracy Wójta Gminy 

Istebna, Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

Istebna oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej. Łączny koszt wydarzenia to 

4 480,48 zł. 

5 grudnia 2021 r. odbył się „II Istebniański Jarmark Świąteczny” podczas, którego 

zorganizowaliśmy dla uczestników ,,Namiot profilaktyczny” z wykorzystaniem: alkogogli lub 

narkogogli, konsultacji profilaktycznych, pogadanek, burzy mózgów, materiałów 

profilaktycznych). W trakcie tego dzieci i młodzież z Gminy Istebna miały okazję spotkać się 

ze Św. Mikołajem, który rozdał 445 upominków rzeczowych i 200 dużych czekolad. Atrakcją 

wydarzenia był koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu artysty Mateusza Mijala. Łączny 

koszt imprezy wyniósł 28 996,02 zł 
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W ramach realizacji programów profilaktycznych w 2021 roku zrealizowano następujące 

działania: realizacja warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki dla uczniów i nauczycieli 

(w formie stacjonarnej oraz on-line), zakup materiałów plastycznych, artystycznych, 

akcesoriów sportowych dla świetlic szkolnych celem realizacji zadań dodatkowych dla 

uczniów jako alternatywnej formy spędzenia we właściwy sposób wolnego czasu, a także 

zakup opasek i narzutek odblaskowych dla dzieci z placówek szkolnych, działających 

na terenie Gminy Istebna. Poza tym w ramach działań z zakresu profilaktyki przyznano 

dotacje na wsparcie działalności podmiotów publicznych, które zrealizowały zadania 

w zakresie profilaktyki oraz ochrony i promocji zdrowia. 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gmina Istebna w 2021 r. 

przeznaczyła środki w wysokości 382 040,26 zł. 

o) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Istebna w 2021 roku. 

W ramach podjętego przez Radę Gminy Istebna programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na naszym terenie w 2021 r. 

do schroniska w Cieszynie trafiło 9 bezpańskich psów, wysterylizowano i wykastrowano 

łącznie 11 wolno żyjących kotów oraz przekazano karmę opiekunom kotów dziko żyjących, 

którą następnie rozdysponowali w miejscach występowania tych zwierząt. 

Gmina realizuje zadania wynikające z programu, m.in. poprzez zlecanie usług następującym 

firmom: 

• Firma Handlowo Usługowa Beata Kowalczyk, ul. Cicha 10, 43-400 Cieszyn 

(dot. wyłapywania bezdomnych psów). 

• Przychodnia weterynaryjna dr. Zbigniewa Blimke w Ustroniu (dot. sterylizacji kotów). 

• Leśne Pogotowie w Mikołowie (dot. rannych dzikich zwierząt). 

• Gospodarstwo Rolne Istebna (dot. gotowości do przyjęcia zwierząt gospodarskich). 

12. Stan realizacji uchwał Rady Gminy. 

W raportowanym okresie Rada Gminy Istebna podjęła ogółem 107 uchwał. 

Uchwały realizowały następujące referaty UG i jednostki organizacyjne Gminy Istebna: 

• Referat Finansowy (FN) – 41 uchwał, 

• Referat Społeczno-Organizacyjno-Informatyczny (SOI) – 15 uchwał, 

• Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska (RI) – 26 uchwał, 

• Referat Usług Komunalnych (UK) – 17 uchwał, 

• Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty (SSO) – 1 uchwała, 
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• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) – 6 uchwał, 

• Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 

(GOKPIT i BP) – 1 uchwała. 

Objaśnienia: 

▪ „uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane, 

▪ „uchwała w trakcie realizacji” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji 

i zostaną zrealizowane w określonym czasie, 

▪ „uchwała stosowana” – uchwała, której postanowienia są stosowane podczas realizacji 

zadań Gminy, 

▪ „uchwała uchylona lub unieważniona” – uchwała, której postanowienia zostały 

uchylone lub unieważnione. 

Lp. 
Numer i data 
podjęcia 
uchwały 

W sprawie 
Referat lub 
jednostka 
realizująca 

Przebieg realizacji uchwały 

1. 
XXIX/209/2021 
z dnia 28 stycznia 
2021 r. 

pozbawienia kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi 
publicznej na terenie gminy 
Istebna 

RI 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.926 z dnia 
04.02.2021r. 

2. 
XXIX/210/2021 
z dnia 28 stycznia 
2021 r. 

powołania Rady Programowej 
przy Gminnym Ośrodku 
Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Bibliotece 
Publicznej w Istebnej 

GOK, P, IT 
i BP 

Uchwała stosowana 

3. 
XXIX/211/2021 
z dnia 28 stycznia 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 – 2030 

FN Uchwała zrealizowana 

4. 
XXIX/212/2021 
z dnia 28 stycznia 
2021 r. 

zmian do budżetu Gminy 
Istebna na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.927 z dnia 
04.02.2021r. 

5. 
XXIX/213/2021 
z dnia 28 stycznia 
2021 r. 

przystąpienia do sporządzenia 
punktowej zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Istebna 
w obszarze Karczmy 
Kubalonka oraz Tartaku 
Szymcze w Istebnej 

RI Uchwała w trakcie realizacji 
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Lp. 
Numer i data 
podjęcia 
uchwały 

W sprawie 
Referat lub 
jednostka 
realizująca 

Przebieg realizacji uchwały 

6. 
XXIX/214/2021 
z dnia 28 stycznia 
2021 r. 

przystąpienia do sporządzenia 
punktowej zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Istebna 
w obszarze Karczmy 
Kubalonka oraz Tartaku 
Szymcze w Istebnej 

RI Uchwała w trakcie realizacji 

7. 
XXIX/215/2021 
z dnia 28 stycznia 
2021 r. 

uchwalenia wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Gminy 
Istebna 

UK Uchwała stosowana 

8. 
XXIX/216/2021 
z dnia 28 stycznia 
2021 r. 

ustalenia ramowych planów 
pracy komisji Rady Gminy 
Istebna na rok 2021 

SOI Uchwała zrealizowana 

9. 
XXIX/217/2021 
z dnia 28 stycznia 
2021 r. 

wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji gminy Istebna 

RI 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.928 z dnia 
04.02.2021r. 

10. 
XXX/218/2021 
z dnia 15 lutego 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 
rok 2021 oraz wprowadzenia 
zwolnień od tego podatku 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.1139 z dnia 
16.02.2021r. 

11. 
XXXI/219/2021 
z dnia 25 lutego 
2021 r. 

przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Istebna w 2021 roku 

UK 

Uchwała unieważniona 
w całości. Publikacja Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 2021r. 
poz.1604 z dnia 
04.03.2021r. 

12. 
XXXI/220/2021 
z dnia 25 lutego 
2021 r. 

nabycia nieruchomości RI Uchwała zrealizowana 

13. 
XXXI/221/2021 
z dnia 25 lutego 
2021 r. 

zaciągnięcia pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach 

RI Uchwała zrealizowana 

14. 
XXXI/222/2021 
z dnia 25 lutego 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 – 2030 

FN Uchwała zrealizowana 
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15. 
XXXI/223/2021 
z dnia 25 lutego 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.1605 z dnia 
04.03.2021r. 

16. 
XXXII/224/2021 
z dnia 30 marca 
2021 r. 

zmiany uchwały nr 
XXVI/181/2020 Rady Gminy 
Istebna z dnia 29 października 
2020 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2021 
oraz wprowadzenia zwolnień 
od tego podatku 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.2390 z dnia 
02.04.2021r. 

17. 
XXXII/225/2021 
z dnia 30 marca 
2021 r. 

zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu 
Gminy Istebna 

UK 

Uchwała unieważniona. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.2391 z dnia 
02.04.2021r. 

18. 
XXXII/226/2021 
z dnia 30 marca 
2021 r. 

Wieloletniego programu 
gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
Gminy Istebna na lata 2021 – 
2025 

UK 

Uchwała unieważniona. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.2392 z dnia 
02.04.2021r. 

19. 
XXXII/227/2021 
z dnia 30 marca 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 – 2030 

FN Uchwała zrealizowana 

20. 
XXXII/228/2021 
z dnia 30 marca 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.2393 z dnia 
02.04.2021r. 

21. 

XXXIII/229/2021 
z dnia 
12 kwietnia 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 – 2030 

FN Uchwała zrealizowana 

22. 

XXXIII/230/2021 
z dnia 
12 kwietnia 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.2742 z dnia 
13.04.2021r. 

23. 

XXXIII/231/2021 
z dnia 
12 kwietnia 
2021 r. 

zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu 
inwestycyjnego 

FN Uchwała zrealizowana 
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24. 

XXXIV/232/2021 
z dnia 
27 kwietnia 
2021 r. 

rozpatrzenia skargi na 
dyrektorów szkół 
podstawowych w związku 
z nienależytym 
wykonywaniem swoich zadań 

SOI 
Uchwała zrealizowana. 
Skarga zasadna 

25. 

XXXIV/233/2021 
z dnia 
27 kwietnia 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 - 2030 

FN Uchwała zrealizowana. 

26. 

XXXIV/234/2021 
z dnia 
27 kwietnia 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.2949 z dnia 
28.04.2021r. 

27. 
XXXV/235/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

udzielenia Wójtowi Gminy 
Istebna wotum zaufania 

SOI Uchwała unieważniona 

28. 
XXXV/236/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2020 rok 

FN Uchwała zrealizowana 

29. 
XXXV/237/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Istebna za rok 
2020 

SOI Uchwała zrealizowana 

30. 
XXXV/238/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

wstępnej lokalizacji 
przystanku komunikacji 
zbiorowej przy drodze 
wojewódzkiej nr 943 

RI Uchwała w trakcie realizacji 

31. 
XXXV/239/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

określenia wzoru wniosku 
o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach 

GOPS 

Uchwała stosowana. 
Nieważność części uchwały. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.3878 z dnia 
02.06.2021r. 

32. 
XXXV/240/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującego obszar 
wsi Istebna 

RI Uchwała w trakcie realizacji 
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33. 
XXXV/241/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującego obszar 
wsi Istebna 

RI Uchwała w trakcie realizacji 

34. 
XXXV/242/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

przyjęcia Aktualizacji 
programu ograniczenia niskiej 
emisji dla Gminy Istebna 
na lata 2017 – 2022 

RI Uchwała stosowana 

35. 
XXXV/243/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

przyjęcia regulaminu 
udzielenia dotacji celowej 
w 2021 i 2022 roku na 
modernizację źródeł ciepła 
w budownictwie 
indywidualnym w ramach 
Aktualizacji programu 
ograniczenia niskiej emisji dla 
Gminy Istebna na lata 2017 – 
2022 przyjętego uchwałą 
XXXV/242/2021 z dnia 
27.05.2021r. 

RI 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.3879 z dnia 
02.06.2021r. 

36. 
XXXV/244/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

przyjęcia projektu regulaminu 
dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Istebna oraz 
przekazania go do 
zaopiniowania Dyrektorowi 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach-Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie 

UK Uchwała zrealizowana 

37. 
XXXV/245/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 – 2030 

FN Uchwała zrealizowana 

38. 
XXXV/246/2021 
z dnia 27 maja 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN Uchwała zrealizowana 

39. 
XXXVI/247/2021 
z dnia 29 czerwca 
2021 r. 

przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Istebna na lata 2021 – 
2030 

RI Uchwała stosowana 
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40. 
XXXVI/248/2021 
z dnia 29 czerwca 
2021 r. 

określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie 
Istebna na rok szkolny 
2021/2022 w celu ustalenia 
zwrotu kosztów rodzicom za 
przewóz dzieci, młodzieży 
i uczniów oraz rodziców 

samodzieln
e 
stanowisko 
ds. Oświaty 

Uchwała stosowana 

41. 
XXXVI/249/2021 
z dnia 29 czerwca 
2021 r. 

przyznania Nagrody Rady 
Gminy Istebna za wyniki 
sportowe osiągnięte w 2020 

SOI Uchwała zrealizowana 

42. 
XXXVI/250/2021 
z dnia 29 czerwca 
2021 r. 

przyznania Nagrody Rady 
Gminy Istebna w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury 

SOI Uchwała zrealizowana 

43. 
XXXVI/251/2021 
z dnia 29 czerwca 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 – 2030 

FN Uchwała zrealizowana 

44. 
XXXVI/252/2021 
z dnia 29 czerwca 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.4560 z dnia 
01.07.2021r. 

45. 
XXXVI/253/2021 
z dnia 29 czerwca 
2021 r. 

zmieniającej uchwałę Rady 
Gminy Istebna nr 
XXXV/243/2021 z dnia 27 maja 
2021 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu udzielania dotacji 
celowej w 2021 i 2022 roku na 
modernizację źródeł ciepła 
w budownictwie 
indywidualnym w ramach 
Aktualizacji programu 
ograniczenia niskiej emisji dla 
Gminy Istebna na lata 2017 – 
2022 przyjętego uchwałą nr 
XXXV/242/2021 z dnia 27 maja 
2021 roku 

RI 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.4561 z dnia 
01.07.2021r. 

46. 
XXXVII/254/2021 
z dnia 12 lipca 
2021 r. 

zmieniającej uchwałę 
w sprawie zmiany określenia 
wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach 

GOPS 

Uchwała stosowana. 
Nieważność części uchwały. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.4970 z dnia 
13.07.2021r. 
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47. 
XXXVII/255/2021 
z dnia 12 lipca 
2021 r. 

przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującego obszar 
dawnego przejścia 
granicznego Jasnowice 
w Istebnej 

RI Uchwała w trakcie realizacji 

48. 
XXXVII/256/2021 
z dnia 12 lipca 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 – 2030 

FN Uchwała zrealizowana 

49. 
XXXVII/257/2021 
z dnia 12 lipca 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.4971 z dnia 
13.07.2021r. 

50. 
XXXVIII/258/2021 
z dnia 2 sierpnia 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.5252 z dnia 
03.08.2021r. 

51. 
XXXIX/259/2021 
z dnia 31 sierpnia 
2021 r. 

przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Istebna w 2021 roku 

UK 

Uchwała unieważniona. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.5767 z dnia 
07.09.2021r. 

52. 
XXXIX/260/2021 
z dnia 31 sierpnia 
2021 r. 

regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Istebna 

UK 

Uchwała unieważniona. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.5768 z dnia 
07.09.2021r. 

53. 
XXXIX/261/2021 
z dnia 31 sierpnia 
2021 r. 

pozbawienia kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi 
publicznej na terenie gminy 
Istebna 

RI 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.5769 z dnia 
07.09.2021r. 

54. 
XXXIX/262/2021 
z dnia 31 sierpnia 
2021 r. 

zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia wzoru 
wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach 

GOPS 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.5770 z dnia 
07.09.2021r. 

55. 
XXXIX/263/2021 
z dnia 31 sierpnia 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 – 2030 

FN Uchwała zrealizowana. 
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56. 
XXXIX/264/2021 
z dnia 31 sierpnia 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.5771 z dnia 
07.09.2021r. 

57. 
XXXIX/265/2021 
z dnia 31 sierpnia 
2021 r. 

skargi na Wójta Gminy Istebna SOI 
Uchwała zrealizowana. 
Skarga bezzasadna 

58. 

XL/266/2021 
z dnia 
15 września 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 – 2030 

FN Uchwała zrealizowana 

59. 

XL/267/2021 
z dnia 
15 września 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.5897 z dnia 
17.09.2021r 

60. 

XLI/268/2021 
z dnia 
30 września 
2021 r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 
rok 2022 oraz wprowadzenia 
zwolnień od tego podatku 

FN 

Uchwała stosowana. 
Nieważność części uchwały. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.6419 z dnia 
08.10.2021r. 

61. 

XLI/269/2021 
z dnia 
30 września 
2021 r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od środków 
transportowych na rok 2022 

FN 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.6420 z dnia 
08.10.2021r. 

62. 

XLI/270/2021 
z dnia 
30 września 
2021 r. 

wprowadzenia opłaty 
targowej oraz zasad jej 
ustalania i poboru, określenia 
stawek oraz inkasenta, na rok 
2022 

FN 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.6421 z dnia 
08.10.2021r. 

63. 

XLI/271/2021 
z dnia 
30 września 
2021 r. 

ustalenia zasad 
wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu 
Gminy Istebna 

UK 

Uchwała unieważniona. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.6422 z dnia 
08.10.2021r. 

64. 

XLI/272/2021 
z dnia 
30 września 
2021 r. 

"Wieloletniego programu 
gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
Gminy Istebna na lata 2021-
2025" 

UK 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.6423 z dnia 
08.10.2021r. 
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65. 

XLI/273/2021 
z dnia 
30 września 
2021 r. 

zmieniającej uchwałę 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Istebna, obejmującego część 
obszaru wsi Koniaków 

RI Uchwała w trakcie realizacji 

66. 

XLI/274/2021 
z dnia 
30 września 
2021 r. 

przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego 
w Gliwicach skargi na uchwałę 
Rady Gminy Istebna z dnia 27 
maja 2021 r. w sprawie 
nieudzielenia Wójtowi Gminy 
Istebna wotum zaufania, 
podjętą w trybie określonym 
w art. 28aa zdanie drugie 
ustawy samorządzie gminnym 

SOI Uchwała w trakcie realizacji 

67. 

XLI/275/2021 
z dnia 
30 września 
2021 r. 

przyznania Lauru Srebrnej 
Cieszynianki 2021 

SOI Uchwała zrealizowana 

68. 

XLI/276/2021 
z dnia 
30 września 
2021 r. 

zmiany uchwały nr 
XXXIII/231/2021 Rady Gminy 
Istebna z dnia 12 kwietnia 
2021 r. w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu 
inwestycyjnego 

FN Uchwała zrealizowana 

69. 

XLI/277/2021 
z dnia 
30 września 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 – 2030 

FN Uchwała zrealizowana 

70. 

XLI/278/2021 
z dnia 
30 września 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.6424 z dnia 
08.10.2021r. 
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71. 

XLII/279/2021 
z dnia 
28 października 
2021 r. 

przyjęcia projektu regulaminu 
dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Istebna oraz 
przekazania go do 
zaopiniowania Dyrektorowi 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach - Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie 

UK Uchwała zrealizowana 

72. 

XLII/280/2021 
z dnia 
28 października 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 - 2030 

FN Uchwała zrealizowana 

73. 

XLII/281/2021 
z dnia 
28 października 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.6877 z dnia 
04.11.2021r. 

74. 

XLIII/282/2021 
z dnia 
23 listopada 
2021 r. 

powołania stałych komisji rady SOI Uchwała stosowana 

75. 

XLIV/283/2021 
z dnia 
30 listopada 
2021 r. 

przyjęcia Programu 
Współpracy Gminy Istebna 
z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok 

SOI Uchwała unieważniona 

76. 

XLIV/284/2021 
z dnia 
30 listopada 
2021 r. 

ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

UK 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.8050 z dnia 
10.12.2021r. 

77. 

XLIV/285/2021 
z dnia 
30 listopada 
2021 r. 

przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Istebna w 2021 roku 

UK 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.8051 z dnia 
10.12.2021r. 
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78. 

XLIV/286/2021 
z dnia 
30 listopada 
2021 r. 

ustalenia zasad 
wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu 
Gminy Istebna 

UK 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.8052 z dnia 
10.12.2021r. 

79. 

XLIV/287/2021 
z dnia 
30 listopada 
2021 r. 

przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 
2022 – 2024 

GOPS Uchwała stosowana 

80. 

XLIV/288/2021 
z dnia 
30 listopada 
2021 r. 

przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Istebna na lata 2022-
2026 

GOPS Uchwała stosowana 

81. 

XLIV/289/2021 
z dnia 
30 listopada 
2021 r. 

zmiany uchwały Nr 
XXIV/167/2020 Rady Gminy 
Istebna z dnia 27 sierpnia 
2020 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu 
poprzez udzielenie dotacji 
celowej w wysokości 
333.330,00 zł. 
z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. "Projekt 
przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 943 od km 
7+022 do km 9+162 
w Koniakowie na odcinku 
Centrum — Pietraszyna" 

RI Uchwała uchylona 
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82. 

XLIV/290/2021 
z dnia 
30 listopada 
2021 r. 

zmiany uchwały Nr 
XXIV/168/2020 Rady Gminy 
Istebna z dnia 27 sierpnia 
2020 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu 
poprzez udzielenie dotacji 
celowej w wysokości 
360.390,00 zł 
z przeznaczeniem na realizacje 
zadania pn. "Projekt 
przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 941 w km od 
30+933 do 33+248 na odcinku 
Istebna Dzielec —Jaworzynka 
Krzyżowa" 

RI Uchwała uchylona 

83. 

XLIV/291/2021 
z dnia 
30 listopada 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 – 2030. 

FN Uchwała zrealizowana 

84. 

XLIV/292/2021 
z dnia 
30 listopada 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.8053 z dnia 
10.12.2021r. 

85. 
XLV/293/2021 
z dnia 9 grudnia 
2021 r. 

ustalenia ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od 
nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy 
lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
oraz terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania tej opłaty 

UK 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.8239 z dnia 
15.12.2021r. 
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86. 
XLV/294/2021 
z dnia 9 grudnia 
2021 r. 

wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe 
lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

UK 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.8240 z dnia 
15.12.2021r. 
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87. 
XLV/295/2021 
z dnia 9 grudnia 
2021 r. 

zmiany Uchwały Nr 
VII/53/2019 Rady Gminy 
Istebna z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Województwu śląskiemu 
poprzez udzielenie dotacji 
celowej w wysokości 
150.000,00 zł. 
z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Projekt 
przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 941 w km od 
30+933 do 33+248 na odcinku 
Istebna Dzielec – Jaworzynka 
Krzyżowa” zmienionej 
Uchwałą Nr XXIV/168/2020 
Rady Gminy Istebna z dnia 27 
sierpnia 2020 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr 
VII/53/2019 Rady Gminy 
Istebna z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu 
poprzez udzielenie dotacji 
celowej w wysokości 
150.000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. "Projekt 
przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 941 od km 
30+933 do km 33+248 
na odcinku Istebna Dzielec – 
Jaworzynka Krzyżowa" 

RI Uchwała w trakcie realizacji 
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88. 
XLV/296/2021 
z dnia 9 grudnia 
2021 r. 

zmiany Uchwały Nr 
VII/52/2019 Rady Gminy 
Istebna z dnia 25 kwietnia 
2019 r. sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu 
poprzez udzielenie dotacji 
celowej w wysokości 
150.000,00 zł. 
z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Projekt 
przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 943 od km 
4+550 do km 6+610 
w Koniakowie na odcinku 
Centrum – Pietraszyna” 
zmienionej Uchwałą Nr 
XXIV/167/2020 Rady Gminy 
Istebna z dnia 27 sierpnia 
2020 roku w sprawie zmiany 
uchwały Nr VII/52/2019 Rady 
Gminy Istebna z dnia 25 
kwietnia 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu 
poprzez udzielenie dotacji 
celowej w wysokości 
150.000,00zł 
z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Projekt 
przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 943 od km 
4+550 do km 6+610 
w Koniakowie na odcinku 
Centrum-Pietraszyna” 

RI 
Uchwała w trakcie 
realizacji. 

89. 
XLV/297/2021 
z dnia 9 grudnia 
2021 r. 

zmiany do budżetu Gminy 
Istebna na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2021r. poz.8241 z dnia 
15.12.2021r. 



 

Strona 76 z 102 

Raport o stanie Gminy Istebna za 2021 r. 

Lp. 
Numer i data 
podjęcia 
uchwały 

W sprawie 
Referat lub 
jednostka 
realizująca 

Przebieg realizacji uchwały 

90. 
XLVI/298/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Istebna na rok 2022 

SOI Uchwała stosowana 

91. 
XLVI/299/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

przyjęcia projektu regulaminu 
dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Istebna 

UK 

Uchwała stosowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2022r. poz.149 z dnia 
07.01.2022r. 

92. 
XLVI/300/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących 
z pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

UK Uchwała zrealizowana 

93. 
XLVI/301/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

nabycia nieruchomości RI Uchwała zrealizowana 

94. 
XLVI/302/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

zamiany nieruchomości RI Uchwała w trakcie realizacji 

95. 
XLVI/303/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

zamiany nieruchomości RI Uchwała w trakcie realizacji 

96. 
XLVI/304/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

nabycia nieruchomości RI Uchwała zrealizowana 

97. 
XLVI/305/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

ustanowienia służebności 
przejazdu i przechodu przez 
nieruchomość stanowiącą 
własność Gminy Istebna 

RI Uchwała w trakcie realizacji 

98. 
XLVI/306/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Istebna 

SOI Uchwała stosowana 

99. 
XLVI/307/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

ustalenia wysokości 
ekwiwalentu dla członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Gminy Istebna za udział 
w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym 

SOI 

Uchwała uchylona. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2022r. poz.1228 z dnia 
01.03.2022r. 
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100. 
XLVI/308/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2021 - 2030 

FN Uchwała zrealizowana 

101. 
XLVI/309/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2021 

FN 

Uchwała zrealizowana. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2022r. poz.150 z dnia 
07.01.2022r. 

102. 
XLVI/310/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

ustalenia wydatków 
niewygasających z upływem 
roku budżetowego 2021 

FN Uchwała w trakcie realizacji 

103. 
XLVI/311/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Istebna na lata 2022 - 2030 

FN Uchwała w trakcie realizacji 

104. 
XLVI/312/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

uchwalenia budżetu Gminy 
Istebna na rok 2022 

FN 

Uchwała w trakcie 
realizacji. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2022r. poz.151 z dnia 
07.01.2022r. 

105. 
XLVI/313/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej 
w postaci dotacji celowej dla 
Miasta Bielska -Białej na 
dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym 
w Bielsku-Białej 

SOI Uchwała zrealizowana 

106. 
XLVI/314/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Cieszyńskiemu 

GOPS Uchwała w trakcie realizacji 

107. 
XLVI/315/2021 
z dnia 29 grudnia 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Cieszyńskiemu 

RI Uchwała w trakcie realizacji 

13. Stan realizacji funduszu sołeckiego oraz inicjatyw lokalnych 

Art. 28aa, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym przewiduje m.in., że w Raporcie znajdzie się 

informacja o realizacji budżetu obywatelskiego. Ponieważ jednak z jednej strony gminy o takim 

charakterze jak Istebna nie mają obowiązku wprowadzania budżetu obywatelskiego, a z drugiej 

strony na terenie takich gmin funkcjonują podobne instrumenty zwane funduszami sołeckimi lub 

też funkcjonują inne rozwiązania, dające lokalnym (sołeckim) społecznościom prawo 

współdecydowania o realizacji bieżących potrzeb tych społeczności; dlatego w tym miejscu 

zostaną opisane te zadania, które swoim charakterem przypominają instrument budżetu 

obywatelskiego. 
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Zrealizowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku: 

1. Sołectwo Istebna 

a) W ramach zadania pn.: „Budowa wiaty przystankowej Jasnowice-Groń” w lipcu 2021 r. 

podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wiaty przystankowej. 

W związku z niekompetentnym stosunkiem do przedmiotu umowy, została ona 

rozwiązana, a zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2022 jako zadanie własne 

Gminy Istebna. W ramach funduszu sołeckiego została przekazana kwota w wysokości 

37 716,76 zł 

b) Zadanie pn.: „Obchody 400-lecia wsi Istebna” odbyło się dnia 26 czerwca 2021 r. jako 

jubileuszowy Bieg na Złoty Groń. Dla uczestników zostały przygotowane upominki tj. 

koszulki, kamizelki odblaskowe. Na zadanie została przekazana kwota w wysokości 

13 771,60 zł 

 

Fotografia 13.1 Uczestnicy Jubileuszowego Biegu na Złoty Groń. 

2. Sołectwo Jaworzynka 

a) W ramach zadania pn.: „Zakup przenośnego pawilonu na potrzeby imprez lokalnych” 

w dniu 19 lutego 2022 r. podpisano Zlecenie z firmą FHU IMP-EXP MP Tent. W ramach 

zadania został zakupiony namiot o wymiarach 3x3 m o stalowej konstrukcji 

z mechanizmem nożycowym i możliwością regulacji wysokości wraz z łącznikami i stopami 

stalowymi. Koszt namiotu wyniósł 1 395,00 zł 
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b) W ramach zadania pn.: „Budowa tężni solankowej na Trójstyku w Jaworzynce” 

w marcu 2021 r. zadanie zostało złożone jako zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót 

budowlanych do Starostwa Powiatowego w Cieszynie, które zostało przyjęte. Jako główne 

zadanie sołectwa Jaworzynka została zabezpieczona kwota 50 000,00 zł, natomiast 

ze względu na o wiele wyższy koszt prac związanych z zadaniem, który został określony 

w kosztorysie inwestorskim na kwotę 375 211,23 zł prace nie zostały kontynuowane 

ze względu na brakujące środki finansowe. Ze względu na wysokie koszty zadanie, koszt 

zadania obniżono do 6 027,00 zł na dokumentację projektową W dniu 20 września 2021 r. 

została podpisana umowa z Departamentem Terenów Wiejskich na wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach której Gmina Istebna otrzymała pomoc 

w wysokości 277 736,00 zł. Inwestycja jest planowania na 2022 r. 

c) W ramach zadania pn.: „Zakup przenośnych teleskopowych masztów flagowych wraz 

z podstawą” dokonano rozeznania cenowego rynku w czerwcu 2021 r. oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup przenośnych teleskopowych masztów 

flagowych wraz z podstawą od firmy Hurtownia Flag Monika Lidzbarski. Zakupione zostały 

4 maszty z flagami wraz z dodatkowymi flagami o wymiarach 150x90 cm w ilości 6 szt. 

Należność za zakup masztów i flag wyniosła 1 288,00 zł 

d) W ramach zadania pn.: „Zakup i montaż elementów małej architektury na działce nr 3895/8 

na Trójstyku” dokonano zamówienia na zakup i montaż obiektów małej architektury tj. 

huśtawki, karuzelę, ławki stalowe, kosz na śmieci, których odbioru dokonano w listopadzie 

2021 r. Dodatkowo w czerwcu 2021 r. zostały umocnione dwie skarpy płytami ażurowymi. 

Wartość zadania wyniosła 11 397,04 zł. 

e) Zadanie pn.: „Jubileusz 400-lecia wpisania do Cieszyńskiego Urbarza pierwszych osadników 

Jaworzynki” obejmowało organizację imprezy jubileuszowej na Trójstyku, która odbyła się 

w dniu 19 czerwca 2021 r. W ramach zadania zlecono firmie pn. Agencja 

Artystyczno-Eventowa ANART ANITA NICPOŃ oprawę muzyczną imprezy. Dodatkowo 

zorganizowane zostały posiłki wraz z zakupem napojów wraz z okolicznościowymi 

gadżetami. Zadanie wyniosło 11 784,91 zł. 

f) W ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na działce nr 3895/8 na Trójstyku” 

w czerwcu 2022 r. wykonano roboty budowlane polegające na umocnieniu skarp płytami 

ażurowymi i obsianiu powierzchni 540 m2 na działce nr 3895/8 na Trójstyku. Zadanie 

wyniosło 13 490,39 zł. 

3. Sołectwo Koniaków 

a) W ramach zadania pn.: „Organizacja konkursu kulinarnego przez Koło Gospodyń Wiejskich 

w Koniakowie” w dniu 19 października 2021 r. został zorganizowany konkurs kulinarny 

w restauracji Dwór Kukuczka w siedzibie firmy FHU Grażyna Kukuczka, który udostępnił 

zaplecze kuchenne, produkty spożywcze, odzież ochronną dla uczestników prac dostarczył 

upominki uczestnikom konkursu. Zadanie wyniosło 2 470,00 zł. 
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b) W ramach zadania pn.: „Remont ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej 

nr 1 w Koniakowie” w dniu 31 sierpnia 2021 r. dokonano odbioru robót budowlanych 

polegających na remoncie placu zabaw znajdującego się na działce nr 1083/7 przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Koniakowie. W ramach zadania dokonano wymiany słupów 

na stalowe, wymiany uszkodzonych drewnianych elementów nośnych, podestów, 

malowanie i zabezpieczenia elementów podatnych na warunki atmosferyczne oraz inne 

dodatkowe prace. Wartość zadania wyniosła 35 499,16 zł. 

c) Zadanie pn.: „V Festyn Koniokowianów” odbyło się w dniu 14 października 2021 r. Festyn 

odbył się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie, gdzie na dzieci czekały dmuchańce, 

wata cukrowa i przekąski z grilla oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie, gdzie 

odbywały się rozgrywki na boisku oraz gra terenowa – podchody oraz liczne przekąski. 

Zadanie wyniosło 9 634,24 zł. 

d) Zadanie pn.: „X Bieg na Tyniok” odbyło się w dniu 18 lipca 2021 r. Trasa została 

urozmaicona z płaskimi odcinkami, ale również podbiegami. Dzieci rywalizowały tradycyjne 

na szczycie Tynioka. W ramach zadania zakupiono koszulki z logo stanowiące upominki dla 

uczestników Biegu. Zadanie wyniosło 1 477,60 zł. 

 

Fotografia 13 Ceremonia rozdania nagród poprzedniego biegu na Tyniok. 
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14. Stan realizacji budżetu gminy w 2021 r. 

Realizacja budżetu Gminy Istebna za rok 2021 została przedstawiona w Sprawozdaniu Wójta 

Gminy Istebna z wykonania budżetu za rok 2021. W tym miejscu zostaje więc zaprezentowany 

tylko ogólny obraz finansów gminy, ujęty w postaci kilku wykresów i tabeli. 

1. Informacje ogólne 

 

89 710 169,81 zł

80 976 054,37 zł

8 734 115,44 zł

1 551 934,00 zł

16 066 808,43 zł

1 952 038,00 zł

Wykonanie
dochodów ogółem

Wykonanie
wydatków ogółem

Nadwyżka budżetu Zaciągnięte kredyty i
pożyczki

Pozostałe przychody Spłacone kredyty i
pożyczki
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2. Struktura dochodów 

 

Subwencja 
oświatowa: 
15 753 864,00 zł 
18%

Subwencja 
wyrównawcza: 
5 254 631,00 zł 
6%

Subwencja 
równoważąca: 
134 886,00 zł 
0%

Uzupełnienie 
subwencji ogólnej: 
10 056 939,00 zł 
11%

Dotacje z budżetu 
państwa: 24 463 535,87 
zł i samorządu 
Województwa Śląskiego: 
322 482,40 zł
28%

Fundusze (WFOŚiGW w 
Katowicach 106 676,76 zł, 
Fundusz Pracy 2 000,00 zł, 
Fundusz Ochrony Gruntów 
Rolnych 35 000,00 zł) 
0%

Dotacje ze środków 
unijnych: 
3 936 161,97 zł 
4%

Podstawowe 
dochody podatkowe: 
15 843 144,78 zł 
18%

Środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych: 
7 486 022,69 zł
8%

Pozostałe dochody 
własne: 
6 314 825,34 zł
7%
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3. Struktura wydatków wg jednostek organizacyjnych 

 

GOPS w Istebnej
zł24 251 233,04 
29,95%

GOKPITi BP w 
Istebnej (dotacja)
zł1 189 000,00 
1,47%

OŚWIATA
zł22 493 140,34 
27,78%

UG w Istebnej ( w tym wydatki 
na oświatę 2 934 881,43 zł (dział 
801), 283 616,87 zł (dział 854), 
pomoc społeczna 38 195,04 zł 
(dział 852) i rodzina 24 646,33 zł 
(dział 855)

zł15 898 881,99 
19,63%

Inwestycje
zł17 143 799,00 
21,17%
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4. Finansowanie GOPS w % 

 

5. Finansowanie oświaty w % 

 

Budżet państwa 
(dotacje)
22 984 583,34 zł.
94,53%

Środki własne
1 329 491,07 zł. (w tym Urząd 
Gminy 62 841,37 zł) 
5,47%

Subwencja 
oświatowa
15 753 864,00 zł.
61%

Dotacje z budżetu państwa 
903 269,69 zł (w tym dotacje 
dla niepublicznych przedszkoli 
- zadanie realizowane przez 
Urząd Gminy 281 756,97 zł.), 
środki z WFOŚ 97 676,00 zł.
4%

Środki z Rządowego 
Programu "Laboratoria 
Przyszłości" 370 189,69 zł
1%

Środki własne 8 684 
315,26 zł (w tym 
realizowane przez 
Urząd Gminy - dział 
801 i 854)
2 936 741,33 zł.
34%
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6. Struktura wydatków wg podziału na majątkowe i bieżące 

 

Bieżące
zł63 832 255,37 79%

Majątkowe
zł17 143 799,00 

21%
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7. Inwestycje 

 

Pożyczka z WFOŚiGW w 
Katowicach 551 934,00 zł

Środki z Samorządu Województwa 
Śląskiego 322 482,40 zł, środki z PGL LP 
Nadleśnictwo Wisła 105 504,30 zł; 
427 986,70 zł

Środki unijne 5 820 
318,51 zł (w tym 
wkład własny Gminy 
Istebna, w tym 
kwota 795 615,16 zł 
ze środków RIFL)

środki RIFL - Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 2 435 985,00 zł 
(bez 795 615,16 zł UE)

środki z Funduszu Dróg 
Samorządowych 5 293 978,58 zł, 
Fundusz Ochrony Gruntów 
Rolnych 35 000,00 zł. ; 
5 328 978,58 zł

Dotacja celowa "Śląski 
Pakiet dla Turystyki" 
486 751,01 zł

Pozostałe środki 
własne                                                                        
2 091 845,20 zł; 
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8. Zadłużenie 

Pożyczki i kredyty Kwota umowy Data 
zawarcia 

Ostateczna 
data spłaty 

Zadłużenie 
na 31.12.2021 r. 

Naliczone 
szacunkowe 
odsetki 

Razem 

Danuta Rabin 

Kredyt BS Ustroń  
nr 86/12 

1 300 000,00 28.11.2006 15.12.2025 480 000,00 24 200,00 504 200,00 

Kredyt ING BŚ 
675/2010/00006327/00 

2 200 000,00 17.08.2010 20.07.2025 604 000,00 33 088,00 637 088,00 

Kredyt BGK 10/3184 1 840 000,00 30.09.2010 20.07.2025 310 000,00 11 040,00 321 040,00 

Kredyt BS Tarn.Góry 
20154-30001-10-61-13 

1 500 000,00 12.07.2011 20.10.2025 480 000,00 19 200,00 499 200,00 

Kredyt BS Tarn.Góry 
20154-30001-10-61-13 02 

800 000,00 20.12.2011 20.10.2025 180 000,00 8 208,00 188 208,00 

Kredyt BS Ustroń  
nr 116/13 

600 000,00 6.12.2013 20.09.2025 216 000,00 11 400,00 227 400,00 

Kredyt BS Ustroń  
nr 115/13 

500 000,00 6.12.2013 20.09.2025 180 000,00 9 490,00 189 490,00 

Kredyt BS Ustroń  
nr 125/14 

500 000,00 7.11.2014 20.11.2025 192 000,00 13 910,00 205 910,00 

Razem 2 642 000,00 130 536,00 2 772 536,00 

Henryk Gazurek 

Kredyt BS Ustroń  
nr 98/15 

2 000 000,00 23.09.2015 20.09.2025 810 000,00 10 880,00 820 880,00 

Kredyt BS Ustroń  
nr 113/17 

2 590 161,61 21.12.2017 10.12.2025 571 200,00 34 410,00 605 610,00 

Pożyczka WFOŚ 
165/2018/214/OA/poe/P 

431 367,11 14.06.2018 20.10.2023 191 824,00 5 400,00 197 224,00 

Pożyczka WFOŚ 
234/2018/214/GW/zw/P 

680 000,00 24.08.2018 15.09.2030 530 000,00 72 000,00 602 000,00 

Pożyczka WFOŚ 
282/2018/214/GW/zw-st/P 

662 332,00 17.10.2018 15.12.2030 562 332,00 89 500,00 651 832,00 

Kredyt BGK 18/4303 6 000 000,00 7.09.2018 20.11.2030 4 698 000,00 523 000,00 5 221 000,00 

Razem 7 363 356,00 735 190,00 8 098 546,00 

Łucja Michałek 

Pożyczka WFOŚ 
111/2019/214/OA/poe/P 

446 800,00 10.07.2019 1.09.2024 274 350,00 12 400,00 286 750,00 

Pożyczka WFOŚ 
117/2020/214/OA/poe/P 

446 800,00 18.05.2020 31.01.2025 292 417,20 14 160,00 306 577,20 

Pożyczka WFOŚ 
138/2021/214/OA/poe/P 

553 200,00 20.07.2021 15.11.2030 551 934,00 82 300,00 634 234,00 

Kredytu BS Ustroń  
nr 72/21 

1 000 000,00 28.12.2021 15.10.2030 1 000 000,00 148 390,00 1 148 390,00 

Razem    2 118 701,20 257 250,00 2 375 951,20 

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE    12 124 057,20 1 122 976,00 13 247 033,20 

Z wymienionej kwoty zadłużenia 12 124 057,20 zł, aż 82,5%, tj. 10 005 356 zł, to obecnie 

spłacane kredyty zaciągnięte przez poprzednich Wójtów. Z tego: 60,7% obecnego 

zadłużenia zostało wygenerowane przez Wójta Henryka Gazurka oraz 21,8% obecnego 

zadłużenia zostało wygenerowane w trakcie kadencji Danuty Rabin. 

Spłacone raty kredytów i pożyczek w okresie 1 stycznia 2021–31 grudnia 2021 r.: 

1 952 038,00 zł. 

Otrzymana pożyczka WFOŚ: 551 934,00 zł. 

Otrzymany kredyt z BS Ustroń: 1 000 000,00 zł. 
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Spłacone odsetki od kredytów i pożyczek w okresie 1 stycznia 2021–31 grudnia 2021 r.: 

149 721,25 zł. 

15. Stan realizacji inwestycji gminnych w 2021 r. 

1. Inwestycje wodno-kanalizacyjne 

Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce: 

Prace projektowe prowadzono w latach 2015–2017 r. Realizację zadania podzielono na trzy 

etapy. 

I etap: doprowadzenie sieci wodno-kanalizacyjnej do projektowanego zbiornika. Sieć 

wodociągową o długości 429 m oraz kanalizacyjną o długości 242,95 m zakończono 

w 2017 r. Koszt I etapu wraz z dokumentacją wyniósł 88 895,06 zł. 

II etap: budowa wodociągu wraz z przyłączami o łącznej długości 323,5 m. Do sieci 

wodociągowej podłączono 8 budynków. Inwestycję zakończono w 2019 r. Zadanie 

realizowano przy udziale środków własnych Gminy Istebna (69 492,09 zł) oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

(66 391,00 zł – umorzenie wcześniej zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW). Łączny koszt: 

135 883,09 zł. 

III etap: budowa zbiornika o pojemności 150 m³ (2x75 m³), składającego się z dwóch komór 

oraz pomieszczenia technicznego. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021–2022, 

a jej koszt szacowany na 800 000,00 zł. 

W dniu 9 sierpnia 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W listopadzie 2021 r. 

otrzymano wstępną promesę dot. dofinansowania inwestycji pn.: „Budowa zbiornika wody 

oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna” na kwotę 

1 520 000,00 zł. Planowana realizacja na lata 2022–2023. 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie: 

Prace projektowe wraz z formalnościami towarzyszącymi, tj. zmianą planu 

zagospodarowania, uregulowaniem spraw własnościowych prowadzone były w okresie 

od września 2014 r. do grudnia 2017 r. (39 miesięcy). 

Jednocześnie Gmina zgodziła się w pierwszym aneksie do umowy na zwiększenie płatności 

na rzecz Wykonawcy za sporządzoną dokumentację.  

Pierwotnie w umowie przewidziano, że Wykonawca otrzyma tylko 9% wartości umowy 

przed uzyskaniem dokumentów formalnoprawnych pozwalających na realizację inwestycji. 

Natomiast aneks nr 1 do umowy zwiększył płatność gminy z 9% do 52% wartości umowy 

przed uzyskaniem ww. dokumentacji. Działanie takie powoduje, że gmina dokonuje 

płatności za niezweryfikowany materiał projektowy, a tym samym zmniejsza swoje prawa 
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nadzoru i możliwość wstrzymania płatności w sytuacji gdy projektant opóźnia przekazanie 

dokumentacji lub dokumentacja jest nierzetelna. Wymieniony wyżej Aneks nr 1 z dnia 

31 grudnia 2014 r., jak i inne dokumenty w tym zakresie wskazują na znaczy chaos oraz 

brak poszanowania interesów Gminy Istebna przez Wójta Gminy Henryka Gazurka oraz 

Kierownika Referatu Bogusława Juroszek akceptujące wykazane wyżej działania dot. 

zwiększenia płatności. 

Chaos ten pogłębia Aneks nr 2 z dnia 10 kwietnia 2015 r. gdzie na podstawie notatki 

służbowej z dnia 16 marca 2015 r. w której wykazano m.in., że „…Plan dla tego terenu 

został uchwalony uchwałą rady Gminy Istebna nr XXXVII/336/2002 z dnia 9 października 

2002 r. …plan dla tego terenu był obarczony błędem spowodowanym przez projektanta, 

który niewłaściwie oznaczył lokalizację…” W cytowanej notatce służbowej z 16 marca 

2015 r. opisano ponadto, że plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu oczyszczalni 

Pustki zawiera błędy lokalizacyjne. Konieczność uregulowania planu była podstawą do 

przesunięcia realizacji prac projektowych o rok (źródło: wyciąg z sprawozdania służbowego 

nr 3/2022). 

Dokumentacja dla zadania została zatwierdzona pozwoleniem na budowę dnia 21 listopada 

2017 r. W listopadzie 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 

w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. 

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w dniu 26 czerwca 2019 r. z koniecznością 

aktualizacji kosztorysów i uzupełnieniem jego załączników. 

W pierwszej połowie 2020 roku zostały przeprowadzone postępowania przetargowe. 

Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni Pustki w Koniakowie 

z wykonawcą oraz na nadzór inwestorski nastąpiło w lipcu 2020 r. Kwota umowy 

z wykonawcą wynosi 4 777 521,06 zł. W roku 2020 poniesiono koszty w wysokości 

613 051,72 zł. Dofinansowanie do rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków Pustki 

w Koniakowie wynosi 3,2 miliona złotych z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. 

W roku 2021 w ramach umowy na roboty budowlane wykonano: 

• likwidację istniejącego poletka osadu nadmiernego, 

• zdemontowano istniejące aeratory, 

• prace ziemne związane z obsypką zbiornika reaktora biologicznego, 

• prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 

budynku technicznego oraz pompowni wraz z wykonaniem drenażu, 

• tynki zewnętrzne części socjalnej budynku technologicznego oczyszczalni ścieków, 

• konstrukcję przykryć reaktora, 
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• komorę pomiarową w zakresie żelbetów, 

• wymianę poszycia dachowego budynku technologicznego oraz pompowni, 

• sieci między obiektowe, 

• tynki wewnętrzne części socjalnej budynku technologicznego oczyszczalni ścieków, 

• fundamenty pod dmuchawy w budynku technicznym. 

W sierpniu 2021 r. uzyskano pozytywną decyzję na wystosowaną prośbę do Wydziału 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych o zwiększenie dofinansowania na kwotę 

2 050 670,79 zł dla projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Istebna. 

Przedłużono termin realizacji projektu do października 2022 r. Końcem października 2021 r. 

wstrzymano prace ze względu na przerwę zimową. 

 

Fotografia 15.1 Trwające prace w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie 
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej: 

Prace projektowe związane z tą inwestycją prowadzone były od września 2014 r. 

do listopada 2017 r. (38 miesięcy). Pozwolenie na budowę zostało wydane 2 stycznia 

2017 r. Realizację zadania podzielono na trzy etapy. 

Etap I – remont reaktora biologicznego BOS nr 1 – koszt 222 004,39 zł – zakończono 

w 2015 r. 

Etap II – remont reaktora biologicznego BOS nr 2 – koszt 450 793,17 zł – zakończono 

w 2016 r. 

Etap III – remont budynków oraz budowa budynku do obsługi gospodarki osadowej wraz 

z montażem urządzeń. W listopadzie 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji 

tego etapu projektu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014–2020. Podobnie jak w przypadku oczyszczalni w Koniakowie Pustkach, tak i tutaj 

po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 26 czerwca 2019 r. z koniecznością aktualizacji 

kosztorysów i uzupełnieniem jego załączników, trwały intensywne prace nad takim 

przemodelowaniem budżetu gminy, aby ta inwestycja mogła być zrealizowana. Bez tego 

bowiem możliwości finansowe gminy nie pozwalały na realizację tego zadania. Umowa 

na dofinansowanie inwestycji, pomiędzy Gminą Istebna a Województwem Śląskim została 

podpisana 23 września 2019 r. 

W pierwszej połowie 2020 roku zostały przeprowadzone postępowania przetargowe. 

Podpisanie umowy na nadzór inwestorski nastąpiło w lipcu 2020 r., natomiast umowa 

z Wykonawcą została zawarta w sierpniu 2020 roku. Kwota umowy z Wykonawcą wynosi 

2 939 569,83 zł. Dofinasowanie do rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków Gliniane 

w Istebnej wynosi 1,6 miliona złotych z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Ze względu 

na wycofanie się projektanta z nadzoru autorskiego Gmina Istebna wystąpiła o przekazanie 

praw autorskich co nastąpiło końcem 2020 r. W 2020 roku w ramach przebudowy 

oczyszczalni Gliniane w Istebnej wydatkowano 338 351,21 zł.  

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2021. Oczyszczalnia została wyremontowana 

i uzupełniona o infrastrukturę technologiczną zgodnie z najnowszymi wymogami 

środowiska. Wybudowany został nowy budynek do obsługi gospodarki osadowej wraz 

z montażem urządzeń. 

W nowych obiektach zastosowano instalacje technologiczne w tym przebudowano 

reaktory biologiczne, wybudowano wiatę dla kontenera skratek, budynek stacji 

mechanicznego odwadniania osadu, wykonano mury oporowe, ogrodzenia, bramę. 

Inwestycja realizowana była w ramach projektu: "Poprawa jakości życia mieszkańców oraz 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Istebna" w ramach Regionalnych Inwestycji 
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Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. 

 

Fotografia 15.2 Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Glinianym w Istebnej 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak: 

Prace projektowe wraz z towarzyszącymi im formalnościami, tj. zmianą planu 

zagospodarowania, zakupem nieruchomości w sąsiedztwie istniejącej oczyszczalni 

z przeznaczeniem pod rozbudowę oczyszczalni oraz budowę punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, prowadzone były od sierpnia 2014 r. do listopada 2017 r. 

(40 miesięcy). Dokumentacja dla rozbudowy oczyszczalni zatwierdzona została 

pozwoleniem na budowę wydanym 5 kwietnia 2017 r. Projekt obejmuje między innymi 

budowę nowego bioreaktora o średnicy 14 m i wysokości 6,74 m, zbiorników osadu 

nadmiernego, placu magazynowego z wiatą, budynku technologicznego wraz z zapleczem 

socjalnym oraz pomieszczeniami biurowymi na poddaszu. Szacowany koszt realizacji tego 

zadania wynosi 10 000 000,00 zł. Ze względu na te koszty i możliwości finansowe gminy, 

zarówno w 2019 r., jak i dzisiaj, prowadzone były tylko prace mające zapewnić utrzymanie 

ważności pozwolenia na budowę. Poza tym działania Gminy Istebna skupiały się w tym 

przypadku na szukaniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych i takim modelowaniu 

budżetu gminy, aby był on w stanie jak najszybciej zapewnić realizację tego zadania. 
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Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka–Rastoka: 

Projekt został zatwierdzony zgłoszeniem, wobec którego nie wniesiono sprzeciwu, w dniu 

2 maja 2018 r. Zakres rzeczowy obejmował budowę sieci i przyłączy o łącznej długości 

1 028 m wraz z podłączeniem 10 budynków, w tym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 

w Koniakowie Rastoka. Szacowany koszt realizacji zadania wynosił 330 000,00 zł. W 2019 r. 

zostały zaktualizowane kosztorysy inwestorskie. 

Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 8 lipca 2021 r. do 8 listopada 2021 r. oraz 

odebrane 17 listopada 2021 r. Długość wykonanej sieci wodociągowej to 825 m, natomiast 

długość przyłączy wynosi 138 m. Łącznie sieci wodociągowej wraz z przyłączami 963 m. 

Przyłączono 7 gospodarstw indywidualnych oraz Szkołę Podstawową Nr 2 w Koniakowie. 

Wartość inwestycji 317 850,59 zł - całość inwestycji została sfinansowana ze środków 

własnych Gminy Istebna. 

 

Fotografia 15.3 Otwarcie wodociągu dla przysiółku Jasiówka w Rastoce 

Opracowanie dokumentacji związanej z budową sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie 

w Jaworzynce: 

Zadanie na chwilę obecną jest na etapie gotowej i opracowanej pełnej dokumentacji 

projektowej, łącznie z pozwoleniem na budowę wydanym w dniu 18 czerwca 2020 r. Zakres 

rzeczowy projektu zakłada wybudowanie 2 216 m sieci wodociągowej oraz podłączenie 
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37 budynków. W ramach zadania została wykonana dokumentacja geologiczna, 

opracowany został projekt budowlany i wykonawczy oraz sporządzono kosztorysy 

inwestorskie. Realizację zadania prowadziła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe „Adir” Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce. Szacowany koszt realizacji 

inwestycji wynosi 720 000,00 zł 

Dnia 9 sierpnia 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W listopadzie 2021 r. otrzymano 

wstępną promesę dot. dofinansowania inwestycji pn.: „Budowa zbiornika wody oraz 

rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna” na kwotę 

1 520 000,00 zł. Planowana realizacja na lata 2022–2023. 

Opracowanie dokumentacji związanej z budową sieci wodociągowej dla przysiółka 

Kosarzyska–Pańska Łąka we wsi Koniaków: 

W maju 2021 r. Gmina Istebna zakończyła prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej dla przysiółka 

Kosarzyska–Pańska Łąka we wsi Koniaków”. Zakres rzeczowy opracowanego projektu 

obejmuje 6 000 m sieci wodociągowej z przyłączeniem 81 budynków. Koszt prac 

projektowych wyniósł 92 865,00 zł 

Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie: 

W 2021 r. zakończyły się prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie. Dnia 9 sierpnia 2021 r. 

złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. W listopadzie 2021 r. otrzymano wstępną promesę 

dot. dofinansowania inwestycji na kwotę 6 279 500,00zł. Planowana realizacja na lata 

2022–2023. W roku 2022 do wybudowanej kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie 

60 budynków. Powstanie też 865 m kolektora tłocznego i dwie przepompownie ścieków. 

Koszt prac projektowych wyniósł 89 798 zł. 

2. Inwestycje drogowe – drogi gminne 

Przebudowa drogi gminnej Wilcze–Bźniokowa–Kameralna w Istebnej: 

W ramach inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji i uzyskano zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót. W dalszym etapie opracowano dokumentację oraz w maju 2019 r. 

uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2020 r. inwestycja 

uzyskała decyzję ZRID i rozpoczęto proces ustalania wartości odszkodowań za planowane 

do przejęcia nieruchomości. W obecnej perspektywie finansowej 2014–2020 z uwagi 

na brak środków z UE, zadanie zostanie przesunięte do realizacji do czasu pozyskania 

na ten cel finasowania zewnętrznego. 
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Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna: 

Inwestycja planowana do realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę drogi 

na długości 550 m, budowę chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę 

sieci wodociągowej. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta 

w grudniu 2017 r. 

Prace projektowe zakończono w 2021 r. W 2022 r. inwestycja uzyska pozwolenie 

na budowę. Projekt przewidziany do złożenia do dofinansowania Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych w naborze w roku 2022. 

Remont drogi gminnej „Na Wyrszczek” 

W 2021 r. uzyskano dotację ze środków z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 

35 000,00 zł na modernizację do gruntów rolnych. Modernizacja obejmowała remont drogi 

polegający na wykonaniu nowej podbudowy, nawierzchni z płyt drogowych Jumbo oraz 

wykonanie odwodnienia drogi. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. 

 

Fotografia 15.4 Zakończenie prac remontowych drogi gminnej „Na Wyrszczek” 
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Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej (etap II) 

Inwestycję dofinansowano w 75% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zaś wkład 

własny gmina pokryła ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity 

koszt inwestycji to 8 185 532,18 zł. 

W ramach zadania została rozbudowana droga o łącznej długości 848 m.b. a zakres robót 

obejmował: 

1. Wykonanie nowej konstrukcji drogi na całej jej długości – 848 m.b., 

2. Rozbudowę jezdni do stałej szerokości 6 m, 

3. Budowę chodnika o szerokości 2 m, 

4. Budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2 m, 

5. Budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych w granicach pasa 

drogowego, 

6. Przebudowę przepustów drogowych, 

7. Budowę kanalizacji sanitarnej, 

8. Budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, 

9. Budowę kanału technologicznego. 

 

Fotografia 15.5 Zakończona rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie etap II 
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Remont drogi gminnej Łacki–Czadeczka w Jaworzynce 

Inwestycja została zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu Lasów Państwowych 

Nadleśnictwa Wisła w wysokości 105 504,30 zł. Udało się uzyskać komfortowy szlak 

komunikacyjny, stanowiący jedyne drogowe połączenie powiatu cieszyńskiego ze Słowacją. 

Wartość zadania to 358 714,61 zł. 

 

Fotografia 15.6 Remont drogi gminnej Łacki–Czadeczka w Jaworzynce 

3. Inwestycje drogowe – drogi wojewódzkie. 

Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków. 

Zgodnie z Umową 2980/KT/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie pomocy finansowej 

udzielonej Województwu Śląskiemu przez Gminę Istebna z Aneksem 1 z dnia 12 listopada 

2020 r. i Aneksem 2 z dnia 10 listopada 2021 r. do umowy oraz Porozumieniem 

nr 103/KT/2019 z aneksem (1 i 2) dla zadania pn.: „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej 

nr 943 w miejscowości Koniaków” w 2021 r. prowadzono prace projektowe i ukończono 

wraz z uzyskaniem pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla: 

Projektu wstępnego, analizy ruchu i karty informacyjnej przedsięwzięcia. Sporządzono 
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również wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych. 

W 2021 r. wydatkowano na ten cel 106 641,00 zł. przekazanych w formie pomocy 

finansowej dla Województwa Śląskiego i dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego 

dla Gminy Istebna na realizację powierzonego zadania pn.: „Projekt przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków.” 

Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec. 

Zgodnie z Umową 2857/KT/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie pomocy finansowej 

udzielonej Województwu Śląskiemu przez Gminę Istebna z Aneksem 1 z dnia 12 listopada 

2020 r. i Aneksem 2 z dnia 10 listopada 2021 r. do umowy oraz Porozumieniem 

nr 102/KT/2019 z aneksem (1 i 2) dla zadania pn.: „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej 

nr 941 na odcinku Istebna Dzielec do Jaworzynki Krzyżowa, w 2021 r. prowadzono prace 

projektowe i ukończono wraz z uzyskaniem pozytywnych opinii Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach dla: Projektu wstępnego, analizy ruchu, Inwentaryzacji zieleni 

i karty informacyjnej przedsięwzięcia. Sporządzono również WNIOSEK w sprawie 

upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. 

W 2021 r. wydatkowano na ten cel 115 841,40 zł przekazanych w formie pomocy 

finansowej dla Województwa Śląskiego i dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego 

dla Gminy Istebna na realizację powierzonego zadania pn.: „Projekt przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec do Jaworzynki Krzyżowa. 

4. Budynki i obiekty komunalne 

Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha: 

W partnerstwie z Gminą Hlboké nad Váhom ze Słowacji w lipcu 2019 roku został złożony 

wniosek do Euroregionu Beskidy pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

gmin Hlboke nad Vahom i Istebna”. Wniosek uzyskał dofinasowanie. Umowę podpisano 

30 czerwca 2020 r. 

Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. W ramach inwestycji przeprowadzono 

kompleksową Rewitalizację Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej. Szacunkowa wartość 

projektu po stronie Gminy Istebna to 446 000,00 zł. Przewidywana kwota dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 254 000,00 zł oraz z budżetu 

państwa 16 000,00 zł. Projekt zostanie rozliczony w 2022 r. 
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Fotografia 15.7 Otwarcie zrewitalizowanego Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej 

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej: 

W wyniku złożonego do wojewody śląskiego wniosku o uzyskanie środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, Gmina Istebna otrzymała dofinansowanie w kwocie 

4 825 000,00 zł dla zadania dotyczącego przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Istebnej. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Centrum Istebnej będzie 

realizowana w latach 2022 i 2023. Zakres prac obejmuje wykonanie nowego układu 

komunikacyjnego, wymianę sieci i przyłącza elektroenergetycznego, wymianę sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, budowę murów oporowych, kanalizacji 

deszczowej i wykonanie obiektów małej architektury. W 2021 r. zostały zaktualizowane 

kosztorysy. 

Budowa Pumptrack w Istebnej 

Gmina Istebna otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu 

Województwa Śląskiego w kwocie 486 751,01 zł w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki 

w 2021 r. Dzięki tym środkom został wybudowany pumptrack przy kompleksie sportowym 

w Istebnej Zaolziu. Specjalnie wyprofilowane tory, pełne garbów i zakrętów, powstały 

z myślą o amatorach wyczynowej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce i hulajnodze. 

Projekt został zrealizowany i rozliczony w roku 2021. 
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5. Pozostałe inwestycje 

Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017–2022: 

W ramach zadania w 2021 r. dofinansowano wymianę 69 starych kotłów węglowych 

(kopciuchów) na 2 pompy ciepła, 1 kocioł gazowy, 15 kotłów na ekogroszek, 51 kotłów 

na pellet. Zadanie realizowane jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Koszt realizacji zadania w 2021 r. wyniósł: 1 294 526,80 zł, w tym: 

• środki WFOŚiGW w Katowicach: 551 934,00 zł, 

• środki inwestorów indywidualnych: 742 592,80 zł. 

 

Fotografia 155.8 Kotłownia przed modernizacją oraz po modernizacji 

W ramach prowadzonego Ogólnopolskiego Rankingu Gmin, tj. Ranking gmin w programie 

„Czyste Powietrze”, w czwartym kwartale 2021 r. (Ranking powstał przy współpracy 

Polskiego Alarmu Smogowego, Banku Światowego i Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej). Gmina Istebna znajdowała się na 483 miejscu na 2477 

istniejących w Polsce Gmin (źródło: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-

terytorialne/podzial-administracyjny-polski/ ). 

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/
https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/
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Dla przykładu w tym czasie sąsiednia Wisła znajdowała się na 2155, Brenna 

na 1641 miejscu, a Szczyrk na 1106 miejscu w skali kraju (źródło: 

https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/ ). 

16. Podsumowanie 

Miniony, drugi rok pandemii, był bardzo trudny. Tym więc, którzy pożegnali swoich bliskich, 

składam kondolencje; tym, którzy dotknięci zostali chorobą, życzę zdrowia. Nam zaś wszystkim 

życzę optymizmu i nadziei na lepsze jutro. 

Niestety pisząc niniejszy Raport wiemy, że nadziei i optymizmu będziemy potrzebować jeszcze 

więcej. Opisane w Raporcie działania czasami kończą pewien proces, czasami są kontynuacją 

lub początkiem przedsięwzięć, które w kolejnym roku lub latach wymagać będą wytrwałego 

zaangażowania. Już w drugiej połowie roku, a w szczególności w ostatnim kwartale, zaczęło 

narastać zjawisko inflacji. Przetarg na energię elektryczną wskazywał na wielkie podwyżki, 

a co za tym idzie ogromne koszty bieżącego utrzymania infrastruktury. Ceny materiałów 

budowlanych zaczęły szaleć. Już pojawiały się sygnały o problemach w realizacji inwestycji. 

Tymczasem na kolejne lata planujemy sukcesywną kontynuację modernizacji oczyszczalni, 

wymianę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W tym zakresie konieczne jest również opracowanie 

i przyjęcie nowych taryf za dostarczenie wody oraz odprowadzenie ścieków, aby do systemu nie 

dopłacać z budżetu Gminy. 

Obok dokończenia modernizacji oczyszczalni Pustki, dużą inwestycją będzie, wspomniany już 

w Raporcie za rok 2020, remont budynku GOK wraz z całym otoczeniem i komunikacją. 

Po zakończonej w roku 2021 rewitalizacji Parku będzie to kolejny istotny krok do stworzenia 

prawdziwego centrum Istebnej. Niestety w zakresie planów inwestycyjnych rozpoczęcie roku 

szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej przyniosło przykrą 

niespodziankę – przeciekający dach. Ulewne deszcze obnażyły problem fatalnego stanu konstrukcji 

i pokrycia dachu na budynkach dawnego gimnazjum. Decyzja o wyłączeniu z użytkowania części 

budynku była natychmiastowa. Przenieść należało dzieci z najmłodszych klas do innego budynku, 

co spotkało się z dużymi pretensjami wśród rodziców i kadry nauczycielskiej. Jednocześnie należało 

planować i szukać środków na pilny remont, zadanie na rok 2022. 

Zakończona jeszcze na przełomie 2020 i 2021 r. inwentaryzacja odsłoniła przestrzeń w zakresie 

nieruchomości drogowych o nieuregulowanym stanie prawnym wymagającą żmudnej pracy 

najpierw weryfikacyjnej, a następnie naprawczej. Powołana w tym celu doraźna komisja 

inwentaryzacyjna przenalizowała blisko 200 nieruchomości, których stan własnościowy wymaga 

wyjaśnienia, uporządkowania i uregulowania. Kwestię tę należy odnieść również do istniejącej sieci 

gminnych dróg publicznych. W tym zakresie pozostało jeszcze wiele pracy do zrobienia w kolejnym 

roku. 

Bardzo ambitnym zadaniem okazało się racjonalne, przemyślane i logiczne podejście do ustaleń 

zmienianych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prace odnośnie Jaworzynki 

https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/
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i Koniakowa są zaawansowane, a w ich wyniku powstają dokumenty wysokiej jakości, 

równoważące oczekiwania mieszkańców i gestorów oraz interesy Gminy. Prace te będą 

kontynuowane w roku 2022, a odnośnie Istebnej również w kolejnych latach. 

W minionym roku wydarzyło się więc wiele zdarzeń, które skutkować będą zaangażowaniem 

pracowników w roku 2022 i latach kolejnych. Nie można pominąć również okoliczności, że już 

w roku 2021 przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji, która ma być podwaliną do utworzenia 

i przystąpienia do Klastra Energii, porozumienia mającego na celu zrównoważone wytwarzanie 

i zużywanie energii. 

Prezentując w zakończeniu Raportu powiązanie pomiędzy tematami, które z jednej strony mają już 

swój początek co najmniej w 2020 r., a z drugiej strony będą kontynuowane w latach następnych, 

chciałam podkreślić potrzebę szerokiego, perspektywicznego patrzenia się na sprawy naszej 

gminy. Oczywiście nie dotyczy to tylko i wyłącznie kwestii inwestycji w infrastrukturę. W roku 2022 

pragnę położyć szczególny nacisk na promocję rodziny, która jest najważniejszą inwestycją. Dołożę 

wszelkich starań aby doceniać okoliczność narodzin każdego nowego mieszkańca Gminy 

i rozszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu wspólnie dla całych rodzin. 

Mam nadzieję, że cały Raport dał Państwu rzetelny obraz spraw, nad którymi pracowaliśmy 

w 2021 r. Mam też nadzieję, że zwróciliście Państwo uwagę na dobrą współpracę z samorządem 

wojewódzkim i parlamentarzystami. 

Tworząc ten raport wiem, że pierwsze miesiące roku 2022 przyniosą wstrząsające, historyczne, 

wydarzenia. Wszystkie samorządy, Polska, Europa, staną w obliczu kryzysu jakiego Świat nie 

widział od kilkudziesięciu lat. Tym bardziej, na zakończenie niniejszego Raportu, chcę podziękować 

wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej gminy i życzyć naszym mieszkańcom 

i gościom siły oraz wytrwałości. 

Podpisano przez 

Wójta Gminy Istebna 

mgr Łucja Michałek 
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