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INFORMACJA NR                     
WÓJTA GMINY CHYBIE

z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie wykonania Budżetu Gminy Chybie za okres 2010 r. 

CZĘŚĆ I.
DANE OGÓLNE. 

Budżet gminy na 2010r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/257/09 z dnia 15 grudnia 2009r. zakładał 
dochody  budżetu  w wysokości  20.648.623  zł  (  dochody  bieżące  –  18.935.410  zł  i dochody  majątkowe – 
1.713.213  zł),  przychody  budżetu  w wysokości  4.534.262  zł,  wydatki  budżetu  w wysokości  25.139.685  zł  ( 
wydatki bieżące – 18.880.195 zł i wydatki majątkowe – 6.259.490 zł) i rozchody budżetu w wysokości 43.200 
zł. 

Przychody  budżetu  pochodzić  miały  z zaciągniętej  pożyczki  w wysokości  2.699.275  zł  i nadwyżki  z lat 
ubiegłych w wysokości 1.834.987 zł. Natomiast rozchody budżetu przeznaczone zostaną na spłatę rat pożyczki 
zaciągniętej  w roku  2008  w Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej 
w Katowicach. 

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku planowane dochody budżetowe zwiększyły się o 1.818.537,97 
zł  i wyniosły  na  dzień  31  grudnia  2010r..  22.467.160,97  zł  (  dochody  bieżące  –  20.708.957,97  zł  i dochody 
majątkowe  –  1.758.203,00  zł),  natomiast  plan  wydatków  budżetowych  zwiększony  został  o 871.477,97  zł, 
osiągając kwotę 26.011.162,97 zł (wydatki bieżące – 20.173.333,20 zł i wydatki majątkowe – 5.837.829,77 zł) 

Planowany  niedobór  w kwocie  3.544.002  zł  pokryty  miał  zostać  pożyczką  z WFOŚiGW  w wysokości 
1.373.275,00  zł,  przychodami pochodzącymi  z nadwyżki  z lat  ubiegłych w wysokości  1.661.927  zł  i wolnych 
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń 
pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 508.800 zł 

Realizacja budżetu w 2010 roku przedstawiała się następująco : 

 
Wyszczególnienie  Plan roczny 

po 
zmianach 

Wykonanie 
roczne 

% 
realizacji 
planu 

Dochody budżetowe  22.467.160,97  20.835.540,75  92,7 
Wydatki budżetowe  26.011.162,97  21.103.061,68  81,1 

Z powyższych danych wynika, że budżet gminy za 2010 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 
267.520,93 zł,  stanowiącą  różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami. Szczegółowe 
dane  dotyczące  realizacji  dochodów  i wydatków  planowanych  w budżecie  przedstawione  zostały  w III  i IV 
części sprawozdania rocznego. 

Zadłużenie  gminy  na  koniec  roku  wynosiło  1.114.875  zł  i dotyczyło  pożyczek  zaciągniętych 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach: 

 z roku 2008 zaciągniętej na realizację I etapu programu ograniczenia niskiej emisji (345.600 zł), 

 z roku 2009 na II etap w/w programu (120.000 zł) 

 z roku 2010 drugą transzę pożyczki na II etap niskiej emisji (59.275 zł), I transzę pożyczki na III etap w/w 
programu (90.000 zł) oraz I transzę pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków (500.000 zł). 

W budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, gmina nie korzystała w trakcie roku z kredytów 
krótkoterminowych. Okresowo wolne środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu 
gminy  na  lokatach  nocnych  oraz  na  lokatach  terminowych w bankach  oferujących  najkorzystniejsze warunki 
oprocentowania. 
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CZĘŚĆ II.
ZMIANY W PLANIE BUDŻETU. 

Wyniki  zmian  dokonanych  w planie  dochodów  budżetowych  w trakcie  roku  obrazuje  niżej  zamieszczona 
tabela: 

Plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 1.227.637,99 zł z następujących przyczyn: 

 środki  na  realizacje  przez  SP  1 w  ramach  POKL  programu  „Nasz  szkoła  naszą  szansą”  w wysokości 
242.868,86 zł 

 środki na realizacje przez SP 2 w ramach POKL programu „Jeszcze raz kultura” w wysokości 25.772,90 zł 

 środki na realizacje przez SP Mnich w ramach POKL programu „Edukacja w naszych rękach” w wysokości 
14.900 zł 

 środki na realizacje przez Urząd Gminy w ramach POKL programu „Angielski i komputer nie jest mi obcy” 
w wysokości 45.140 zł 

 środki na realizacje przez GOPS w ramach POKL programu „ProPozycja” w wysokości 134.250,00 zł 

 w  związku  z minimalnym  dofinansowaniem  z FOGR  remontu  ul.  Huberta  odstąpiono  od  realizacji 
w założonym zakresie – zmniejszenie planowanych dochodów o 117.000 zł 

 w  związku  z likwidacją  GFOŚ  środki  przekazane  na  dochody  budżetu  gminy  w wysokości  307.741  zł, 
również  planowane  do  osiągnięcia  w roku  bieżącym  dochody  funduszy  stały  się  dochodami  budżetu 
w wysokości 8.000 zł 

 po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania dotyczącego budowy parkingu w centrum Chybia zmalało 
dofinansowanie w ramach PROW o kwotę 41.410 zł 

 otrzymane z WORD w Bielsku – Białej dotacje na organizację przez SP 2 turnieju wiedzy o ruchu drogowym 
(1.500 zł) i dodatkowe wyposażenia miasteczka ruchu drogowego przy ZSP w Zaborzu (1.000 zł) 

 zwiększenie dochodów o kwotę 12.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z oczyszczalni ścieków 

 otrzymane dofinansowanie do przebudowy ul. Miarki – 168.000,00 zł 

 rozliczenie środków z lat poprzednich (niewygasające) – 616.207,98 zł 

 otrzymane przez SP 1 odszkodowanie za zalanie – 17.528,93 zł 

 otrzymane środki z tytułu opiekuna praktyki – 818,32 zł 

 otrzymane od marszałka środki na zasiłki powodziowe – 1.578,00 zł 
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 dodatkowe wpływy stołówki przy SP 1 – 10.300,00 zł 

 korekta zadania obiegu elektronicznego dokumentów – zmniejszenie środków o 81.600,00 zł 

 przesunięcie realizacji projektu trans granicznego – zmniejszenie dochodów o 139.958,00 zł 

Subwencje  uległy  zmniejszeniu  w części  oświatowej  o 147.241  zł.  Kwota  zmniejszenia  stanowiła  różnicę 
pomiędzy  kwotami  wynikającymi  z Ustawy  Budżetowej  na  2010  r.  a kwotami  planistycznymi.  Gmina 
otrzymała  środki  z rezerwy  budżetowej  przeznaczonej  na  dofinansowanie  remontów  w placówkach 
oświatowych w wysokości 47.285,00 zł. Dofinansowanie dotyczyło remontu w Szkole Podstawowej nr 2. 

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 345.076,98 zł w pozycjach 

 wybory Prezydenta RP – 24.455 zł 

 wybory radnych i wójta – 32.799,00 zł 

 zwrot podatku akcyzowego – 43.402,98 zł. 

 pomoc materialna dla powodzian – 196.400,00 zł 

 środki na akcję kurierską – 860,00 zł 

 zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 300,00 zł 

 środki na spis rolny – 9.741,00 zł 

 wykonanie ekspertyzy popowodziowej  600,00 zł 

 zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 1.300,00 zł 

 dodatkowe środki na świadczenia rodzinne – 28.419,00 zł 

 zasiłki dla rolników poszkodowanych w powodzi – 10.000,00 zł 

Dotacje  celowe  na  realizację  zadań  własnych  wzrosły  o 345.779,00zł  i przyznane  zostały  na  realizację 
następujących zadań : 

 wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi 
socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych  jednostkach organizacyjnych pomocy  społecznej,  do którego 
obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – 7.144 zł 

 dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym – 82.962 zł. 

 realizacje programu „Radosna szkoła” – 29.973,00 zł 

 dofinansowanie  realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego 
ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. – 119.551,00 zł 

 środki na działania p.powodziowe w okresie maj – czerwiec – 100.000,00 zł 

 sfinansowanie komisji egzaminacyjnych (stopień awansu zawodowego nauczycieli) – 278,00 zł 

 ochronę pomników przyrody – 1.000,00 zł 

 zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 400,00 zł 

 dodatkowe środki na zasiłki i pomoc w naturze  8.771,00 zł 

 zmniejszenie środków na wypłatę zasiłków stałych o 3.500,00 zł 

Zmiany kwot dotacji celowych zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy. 

CZĘŚĆ III.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

Realizacja dochodów budżetowych w 2010 roku przedstawia się następująco : 
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Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco: 
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Planowane dofinansowanie projektu dotyczącego wykonania kanalizacji sanitarnej w części sołectwa Mnich 
w związku z rozpoczęciem zadania w IV kwartale roku 2010 nastąpi po rozliczeniu częściowym robót w roku 
2011. 

Głównym składnikiem dochodów własnych gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych ( 47,0 % ), 
na drugim miejscu znajduje się podatek od nieruchomości ( 22,5% ). 

Wpływy z podatku dochodowego od osób  fizycznych, zostały zrealizowane w 97,9 % kwoty zaplanowanej 
dla  naszej  gminy  przez Ministerstwo  Finansów.  Planowo  przebiega  realizacja  dochodów  z podatków  i opłat 
lokalnych. Wykazane w sprawozdaniu RB 27  należności  pozostałe  do  zapłaty  na  koniec  2010  roku wynoszą 
ogółem 301.239,99 zł, w tym należności wymagalne 272.447,35 zł 

Na kwotę należności wymagalnych składają się : 

 zaległość w czynszach – 3.303,11 zł – dotyczy 8 najemców, do końca  lutego wpłacono kwotę 2.301,57 zł. 
Wobec jednego najemcy prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne. 

 podatek  od  nieruchomości,  rolny,  leśny  i transportowy  od  osób  prawnych  –  60,50  zł  –  zaległość  dotyczy 
2 podatników  w nieruchomości  i rolnym  i po  jednym  w leśnym  i transportowym  do  których  wysłano 
upomnienia. Do końca  lutego wpłacono  ogółem 12,00  zł. Wobec  pozostałych  zobowiązanych  prowadzone 
jest również postępowanie egzekucyjne. 

 podatek  od  nieruchomości  i rolny  od  osób  fizycznych  –  51.439,71  zł  dotyczy  243  podatników. Do  końca 
lutego wpłacono kwotę 13.375,00 zł. Do wszystkich zalegających z wpłatą zostały wysłane upomnienia. Na 
pozostałych podatników z długotrwałymi zaległościami wystawiono tytuły wykonawcze. Obecnie aktualne są 
54 tytuły. Kwota 4.766,49 zł jest zabezpieczona w formie hipoteki i dotyczy 2 podatników. 

 podatek  od  środków  transportowych  od  osób  fizycznych  –  7.915,50  zł  dotyczy  6 podatników,  do  których 
wysłano  upomnienia  i wystawiono  tytuły  wykonawcze  (ogółem  7 tytułów)  .  Do  końca  lutego  wpłacono 
zaległe 1.391,60 zł 

 wpływy  z renty  planistycznej  –  4.462,20  zł  –  zaległość  dotyczy  3 osób,  podjęto  działania  celem  egzekucji 
zaległości (egzekucja sądowa) 
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 zwrot świadczeń z pomocy społecznej – 204.168,33 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników. 

 kara umowna – 1.098,00. Prowadzone jest postępowanie celem egzekucji środków. 

Skutki  obniżenia  górnych  stawek  podatków wyniosły  161.739,77  zł w podatku  od  nieruchomości  od  osób 
prawnych i 403.231,50 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 
na  podstawie  podjętych  uchwał  wyniosły  515.002,00  zł  w podatku  od  nieruchomości  i rolnym  od  osób 
prawnych i 61.747,82 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Skutki decyzji wydanych w sprawie 
umorzenia  zaległości  podatkowych  wyniosły  w podatku  od  nieruchomości  i rolnym  od  osób  fizycznych – 
103,00 zł. 

CZĘŚĆ IV.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 
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W układzie zadaniowym wydatki budżetu przedstawiają się następująco: 

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
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W  miesiącu  maju  i listopadzie  wypłacone  zostały  rolnikom  zwroty  podatku  akcyzowego  zawartego 
w cenie oleju napędowego. Złożone przez 70 rolników wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na 
wypłatę  pochodziły  z otrzymanej  dotacji  celowej.  Zabezpieczone  w listopadzie  środki  na  wykonanie 
dokumentacji przepustu pod ul. Bielską nie zostały wydatkowane, gdyż podjęto rozmowy z gminą Strumień 
w celu wypracowania rozwiązania problemu odwodnienia terenu wzdłuż ul. Bielskiej. 

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 

Środki zostały wydatkowane w całości na zakup sadzonek do nasadzeń na skwerach i dla szkół w ramach 
„Dnia Ziemi”. 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
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Stałym elementem budżetu są wykonywane remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych polegające 
na  uzupełnieniu  po  okresie  zimowym  ubytków  w istniejącej  nawierzchni  mieszanką  emulsji  asfaltowych 
z grysem kamiennym. Wybrano ofertę w cenie 410 zł za tonę mieszanki. Umowa realizowana była w okresie 
od  12  maja  do  30  czerwca  2010r.W  okresie  od  1 czerwca  do  31  lipca  2010r.  zlecono  wykonanie  robót 
remontowych  polegających  na  podwójnym  powierzchniowym  utrwaleniu  emulsją  asfaltową  bocznego 
odcinka  ul.  Bielskiej,  bocznego  odcinka  ul.  Gwardii  Ludowej  i odcinka  do  skrzyżowania  z ul. 
Broniewskiego, bocznego odcinka ul. Ogrodniczej i bocznego odcinka ul. Reja. Koszt wykonania remontu to 
kwota  74.289,72  zł.W  okresie  od  25  maja  do  30  czerwca  wykonano  roboty  polegające  na  remontach 
cząstkowych wytypowanych dróg w korze  asfaltowej,  klińcu  i żużlu. Remontowi poddano ul. Huberta,  ul. 
Asnyka, ul. Podgroble, ul. Zieloną, ul. Ogrodniczą (boczny odcinek), ul. Krótką, ul. Zawala, ul. Rybną, ul. 
Podwale i ul. Nizinną. Wartość robót to 27.713,06 zł 

Wyremontowano przepusty przy ul. Jagodowej, ul. Świerkowej, ul. Kruczej i ul. Kasztanowej. 

Z kwoty środków wydatkowanych na utrzymanie poboczy dróg gminnych wykonano: 

 wycinkę i pielęgnację drzew przy ul. Bielskiej, ul. Kolejowej, ul. Dębowej, ul. Kruczej, ul. Topolowej i ul. 
Kasztanowej 

 remont poboczy ul. Kolejowej, ul. Leśnej, ul. Jaskółczej, ul. Jesionowej, ul. Dębowej, ul. Topolowej, ul. 
Targowej,  ul.  Kruczej,  skrzyżowania  ulic  Kruczej  i Słowackiego,  ulic  Kruczej  z Jastrzębią  i ulic 
Słowackiego z Topolową 

 ustabilizowano pobocze ul. Targowej 
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 wykaszanie traw przy drogach gminnych 

 utwardzono pobocze na ul. Leśnej 

W  ramach  czyszczenia  rowów  za  środków  budżetowych  wyczyszczono  rowy  wzdłuż  ul.  Objazdowej 
i Dębowej,  natomiast  siłami  pracowników  skierowanych  przez  Biuro  Pracy  wyczyszczono  rowy  przy 
ulicach: Kolejowej (od ul. Cieszyńskiej), Sportowej, Ogrodniczej (boczny odcinek), Akacjowej (rów otwarty 
od ul. Modrzewiowej), Podgroble  (odcinek od P. Dołęgi do P. Uchyła),  od  torów kolejowych poprzez ul. 
Kolejową,  Moniuszki,  Cieszyńskiej  do  skrzyżowania  z ul.  Kopernika,  Kruczej  (od  przepustu  do  torów 
kolejowych,  Kopernika  (  od  torów  kolejowych  do  skrzyżowania  z ul.  Wojska  Polskiego),  rów 
odprowadzający  wody  z Nowej  Osady  w kierunku  ul.  Kuchennej,  Świerkowej  (od  P.  Brachaczek), 
Podgroble  (odcinek  za  P. Mrukwa),  rów Zawistna, Darwina  (boczny  odcinek),  Zawala, Objazdowej  (rów 
śródpolny), Topolowej (od strony ul. Cieszyńskiej), rów odprowadzający wody z ul. Dębowej w kierunku ul. 
Topolowej i do ul. Bielskiej, rów śródpolny od ul. Świerkowej odcinka gminnego do odcinka powiatowego, 
rów wzdłuż ul. Rybitwy, Świerkowej(od P. Brachaczek w lewo), Tuwima (od skrzyżowania z ul. Dębową do 
P. Mamica), Dębowa  (boczny odcinek do P. Pietrzyk),  Podgroble  (od P. Pisarek  do  lasu). Wyczyszczono 
studnie  rewizyjne  przy  ulicach  Spokojnej,  Mickiewicza  i Sportowej.  Faszyną  umocniono  rów  przy  ul. 
Broniewskiego. Wykonano remont kanalizacji deszczowej przy ul. Słowackiego w Mnichu przy „ Borsigu” 
polegający na udrożnieniu przepływu i obudowie studni w obrębie drogi gminnej. 

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 

Gmina Chybie wraz  z gminami  Skoczów  i Strumień  zrealizowała  projekt  „Program  rozwoju  i promocji 
turystyki  z określeniem  lokalnych  produktów  turystycznych  na  obszarze  działania  trzech  gmin:  Chybie, 
Skoczów  i Strumień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działanie 
3.4 Promocja Turystyki – finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
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W trakcie roku wykonano nast. prace w obiektach gminnych: 

 Hotel  ,  ul.  Bielska  40  :  wymiana  orurowania  instalacji  C.O.  oraz  pompy  cyrkulacyjnej  54.532,54  zł, 
oczyszczenie  z namułu  grzejników  C.O.  11.517,00  zł,  wymiana  30  szt.  stolarki  okiennej  19.080,86  zł, 
remont  awaryjny  kanalizacji  wewnętrznej  ,  wewnętrznej  ,  kolektora  C.O.pompowni  oraz  wymiana 
odcinka  kanalizacji  zewnętrznej  9.638,00  zł,  wymiana  instalacji  elektrycznej  w zakresie  rozdzielni 
wewnętrznych  liniizasilających  korytarza  parteru,  instalacji  oświetleniowej,  wyłącznikówi  gniazd  oraz 
niezbędnych  pomiarów  6.100.00  zł,  naprawa  oraz  pomiary  instalacji  odgromowej  budynku  hotelu 
2.440,00  zł,  wykonanie  dojazdu  od  strony  wejścia  głównego  do  budynku  3.653,75  zł,  dostawa  oraz 
montaż zaworu czterodrogowego w kotłowni C.O. 2.440,00 zł 

 SP  nr  2 w  Chybiu,  ul.  Szkolna  8:  wykonanie  izolacji  zewnętrznej  przeciwwilgociowej  fundamentów, 
wymiana  wewnętrznej  inst.  Wodkan  ,remont  sal  lekcyjnych  i sanitariatów  148.640,35  zł,  sprawdzenie 
powierzchni  elewacji  oraz  zbicie  uszkodzonych  tynkówbudynku  zagrażających  odpadaniem  na  podłoże 
1.444,75 zł 

 Pawilon Sportowy przy ul. Lipowej 9: remont dachu – części niskiej pawilonu 5.462,53 zł 

 Przedszkole Publiczne , Mnich ul. Kopernika 19: remont tarasu przedszkola 4.923,00 zł, wymiana poziomu 
kanalizacyjnego  parteru  6.710.00  zł,  wymiana  ścianek  osłonowych  niskiego  parteru  (  pod  tarasem)  wraz 
z montażem 2 szt. okien 3.095,66 zł 

 Dom Nauczyciela, ul. Szkolna 10 w Chybiu: wymiana kotła C.O. w lokalu nr 5  3.457,50 zł, wymiana kotła 
C.O.  w lokalu  nr  1   3.547,05  zł,  wymiana  kotła  C.O.  dwufunkcyjnego  wraz  z przebudową  połączeń 
instalacyjnych w lokalu nr 6  3.905,50 zł, naprawa instalacji gazowej zasilającej wewnątrz budynku 460,10 
zł 

 GOZ Chybie,  ul.  Bielska  61:  dostawa  i wymiana  2 szt.  drzwi  wewnętrznych  w lokalu  GOPS  2.066,07  zł, 
remont wewnętrznej  instalacji  elektrycznej w lokalu GOPS  na  2 piętrze  1.708,00  zł,  roboty  posadzkarskie 
oraz płytkarskie pomieszczeń sanitarnych GOPS na 2 piętrze 3.678,30 zł 

 Budynek  mieszkalny  –  Dom  Nauczyciela    Zaborze  ,  ul.  Miarki  5:  awaryjna  wymiana  odcinka  pionu 
kanalizacyjnego 530.53 zł 

 Budynek  OSP  Zarzecze  Rykalec  przy  ul.  Wałowej  4:  wykonanie  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej 
w zakresie oświetlenia i gniazd 1.782,12 zł 
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DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

i 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
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Zakończenie  zadania  dotyczącego  świadczenia  usług  urzędu  droga  elektroniczną  pilotowanego  przez 
Stowarzyszenie  „Olza”  zostało  przesunięte  na  rok  2011.  Koordynatorem  realizacji  stworzenia  systemu 
informatycznego na terenie powiatu było Starostwo Powiatowe. 
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Projekt  "Z  SĄSIADEM  LEPIEJ.  CHYBIE    TERLICKO  NA  START"  realizowany  był  w okresie  od 
marca do października 2010  r. w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  20072013 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska W ramach projektu przeprowadzono poniższe działania: 

• zorganizowano spotkania robocze obu gmin partnerskich, m.in. 22 marca 2010 r. oraz 26 kwietnia 2010 
r.; 

•  przeprowadzono  kampanię  promocyjną,  w ramach  której  ukazało  się  9 ogłoszeń  informujących 
o postępie  realizacji  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  w Chybiu  –  www.chybie.pl 
(www.projekty.chybie.pl), w lokalnej prasie Nowa Formacja; 

•  opracowano  graficznie  i wydrukowano  folder  wykorzystując  zebrane  materiały.  Wydano  2500 
kompletów folderów zawierających informację nt. obu gmin w języku polskim, czeskim i angielskim; 

• zakupiono i zamontowano 8 gablot w parku w Chybiu. 

•  zorganizowano  imprezę  plenerową  TRANSGRANICZNY  JARMARK  EKOLOGICZNY  wraz 
z oficjalnym otwarciem wystawy pt. "Z SĄSIADEM LEPIEJ" w parku w Chybiu – 11 września 2010 r.; 

•  zorganizowano  imprezę w Domu Kultury w Terlicku.  TERLICKIE  LATO FILMOWE  –  24 września 
2010 r.; 

• zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt w formie konferencji samorządowej z udziałem władz 
lokalnych; 

DZIAŁ 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
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DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 



Id: BAZRFHJZAXXOWYVFAARNWHQIG. Podpisany Strona 30

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 
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DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
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Główna pozycją wydatków  jednostek oświatowych  są wynagrodzenia  i ich pochodne. Stan  zatrudnienia 
na 31 grudnia przedstawia się następująco: 

 Szkoła  Podstawowa  nr  1 –  41  pracowników  /  34,72  etaty  w tym:  nauczyciele  stażyści  –  0,83  etaty, 
nauczyciele  kontraktowi  –  3,73  etaty,  nauczyciele mianowani  –  3,55  etaty,  nauczyciele  dyplomowani – 
13,61 etaty, pracownicy obsługi – 14 pracowników / 13,00 etatów (w tym 4etaty sezon grzewczy) 

 Szkoła  Podstawowa  nr  2 –  25  pracowników  /  19,42  etatów  w tym:  nauczyciele  stażyści  –  2,00  etatu, 
nauczyciele  kontraktowi  –  4,64  etaty  (w  tym  ¾  etatu  świetlica),  nauczyciele  mianowani  –  0,72  etatu, 
nauczyciele dyplomowani – 7,06 etaty, pracownicy obsługi  7 pracowników / 5,0 etatów 

 Szkoła Podstawowa w Mnichu – 32 pracowników / 27,55 etatów w tym: nauczyciele stażyści – 1,00 etaty, 
nauczyciele kontraktowi – 4,94 etaty (w tym 1,00 na urlopie wychowawczym), nauczyciele mianowani – 
0,22 etaty, nauczyciele dyplomowani – 12,39 etaty (w tym 1,50 świetlica szkolna), pracownicy obsługi – 
9 pracowników / 9,00 etaty (w tym 1,00 na urlopie macierzyńskim). 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu – 31 pracowników / 26,19 etaty w tym: nauczyciele stażyści – 
1,53  etaty,  nauczyciele  kontraktowi  –  7,78,  etaty  nauczyciele  mianowani  –  1,11  etaty,  nauczyciele 
dyplomowani – 5,78 etaty, 3 nauczycieli/2,06 etatu na zastępstwo 1 nauczyciel/0,39 etatu – uzupełnienie 
etatu w SP 2, pracownicy obsługi – 10 pracowników (w tym 1 na urlopie macierzyńskim) 

 Przedszkole Publiczne w Chybiu – 24 pracowników / 19,90 etaty w tym: nauczyciele kontraktowi  3,00 
etaty, nauczyciele mianowani – 2,18 etaty, nauczyciele dyplomowani – 4,00 etaty, pracownicy obsługi – 
14 pracowników / 10,75 etaty ( 0,50 etatu urlop macierzyński). 

 Przedszkole Publiczne w Mnichu – 16 pracowników / 12,09 etaty, nauczyciele kontraktowi – 3,00 etaty, 
nauczyciele  mianowani  –  1,09  etaty,  nauczyciele  dyplomowani  –  2 etaty,  pracownicy  obsługi   
9 pracowników / 6,00 etaty. 
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 Gimnazjum  w Chybiu  –  26,50  pracowników  /  21,17  etaty,  nauczyciele  kontraktowi  –  2,06  etaty, 
nauczyciele  mianowani  –  3,67  etaty,  nauczyciele  dyplomowani  –  10,94  etatów,  pracownicy  obsługi – 
5 pracowników / 4,5 etatu. 

 Gimnazjum w Mnichu: 30 pracowników / 20,07 etaty, nauczyciele kontraktowi – 2,40 etaty, nauczyciele 
mianowani – 3,11 etaty, nauczyciele dyplomowani – 10,06 etaty, pracownicy obsługi – 5 pracowników / 
4,50 etaty. 

Ze środków budżetowych poszczególne placówki wydatkowały: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 zakup opału – 32.070,51, środki czystości – 8.336,74 zł, prenumeraty – 4.070,92 
zł, artykuły biurowe i druki – 5.384,80 zł, materiały remontowe – 5.775,93 zł, szafy do klas – 4.453,78 zł, 
stół Donic – 2.460,00 zł, odskocznia gimnastyczna – 3.489,20 zł, pozostały sprzęt sportowy – 1.943,78 zł, 
Radosna  Szkoła  (środki  z dotacji  celowej)  –  12.000,00  zł,  książki  do  biblioteki  –  1.125,41  zł,  energia 
elektryczna – 26.061,38 zł, gaz – 8.285,07 zł woda – 3.588,13 zł, remont stołówki i wejścia – 44.624,30 
zł,  instalacja  c.o.  kuchni  –  2.341,01  zł,  remont  radiowęzła  –  863,84  zł,  remont  instalacji  elektrycznej – 
793,00 zł, izolacja pionowa fundamentów – 3.500,00 zł, wynajem hali sportowej – 19.508,25 zł, wywóz 
nieczystości – 6.313,39 zł, prowizje bankowe – 4.453,81 zł, bhp – 2.928,00 zł, przyłącze prądu – 7.855,01 
zł, pielęgnacja lip – 1.971,12 zł, znaczki pocztowe – 967,00 zł, monitoring budynku – 1.382,88 zł, usługi 
kominiarskie  –  3.739,31  zł,  udrożnienie  i czyszczenie  kanalizacji  –  707,60  zł,  aktualizacja  programu 
księgowego  –  1.750,00  zł,  oprogramowanie Optivum  –  1.000,00  zł,  tonery  do  drukarek  –  2.075,53  zł, 
klimatyzacja  pracowni  komputerowej  gimnazjum  –  10.000  zł,  środki  czystości  stołówka  –  2.571,77  zł, 
malowanie zaplecza stołówki – 500,00 zł, naprawa obieraczki – 1.498,16 zł, 

 Szkoła Podstawowa nr 2: zakup opału – 24.396,27 zł, sprzęt szkolny (stoły, krzesła) – 1.985,53 zł, zakup 
nagród  dla  uczestników  BRD  –  2.336,28  zł,  zakup  radiomagnetofonu  –  388,00  zł,  waga  lekarska – 
1.647,00 zł,  pompa elektryczna do kotłowni – 1.017,76 zł, książki do biblioteki  szkolnej – 1.555,41 zł, 
mapy ścienne, plansze dydaktyczne – 1.699,79 zł, filmy – lektury szkolne – 163,96 zł, remont instalacji 
wodno  –  kanalizacyjnej  –  549,00  zł,  remont  rynien  –  25.831,47  zł,  remont  pomieszczenia  świetlicy 
szkolnej – 3.100,00 zł, wymiana drzwi – 2.133,72 zł, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do 
portali komputerowych – 3.736,24 zł, kontrola przewodów kominowych – 2.127,80 zł, prowizje bankowe 
– 2.827,89  zł,  opłaty  za  korzystanie  ze  środowiska  –  770,00  zł,  ubezpieczenie  budynku  –  1.543,00  zł, 
zakup programów komputerowych – 549,00 zł, tusze do drukarek – 734,00 zł, 

 Szkoła  Podstawowa  w Mnichu:  środek  do  konserwacji  parkietu  w Sali  gimnastycznej  –  540,00  zł, 
materiały do wykonania pompowni pomiędzy zbiornikami ściekowymi – 861,32 zł, sprzęt nagłaśniający 
salę  gimnastyczną  –  2.234,97  zł,  stoły,  krzesła  szkolne  –  4.511,80  zł,  szafy  –  2.745,00  zł,  pomocy 
dydaktyczne, książki do biblioteki – 3.988,78 zł, Radosna Szkoła (środki z dotacji celowej) – 12.000,00 zł, 
energia,  woda,  gaz  –  113.417,24  zł,  malowanie  sal  lekcyjnych  –  4.318,00  zł,  nadzór  nad  robotami 
remontowymi – 2.443,58 zł,  remont nawierzchni  chodnika – 3.926,79 zł,  remont dachu – 29.389,68 zł, 
czyszczenie  kanalizacji  zewnętrznej  i wewnętrznej  –  488,00  zł,  aktualizacja  programu  QWANT – 
1.150,00 zł, pomiar  instalacji elektrycznej – 732,00 zł, kontrola przewodów kominowych – 1.159,00 zł, 
remont  instalacji  w związku  z awarią  ogrzewania  –  2.340,11  zł,  wykonanie  pompowni  pomiędzy 
zbiornikami ściekowymi – 646,60 zł, aktualizacja programu QWARK – 850,00 zł, ubezpieczenie budynku 
szkoły  –  1.163,00  zł,  roczna  licencja  programu  VULCAN  –  1.395,00  zł,  program  komputerowy 
INTENDENT – 680,00 zł, zakup komputera – 1.880,00 zł, wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej – 
47.744,94 zł, zakup ksera – 3.891,80 zł, zakup bojlera elektrycznego na stołówkę – 500,00 zł, 
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 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu: konserwacja sprzętu (monitoring, centrala telef. Ksero, waga) 
– 854,41 zł, montaż okna, malowanie Sali nauczania rewalidacyjnego – 1.570,75 zł, wymiana ogrodzenia 
III etap – 22.720,00 zł, remont stolarki drzwiowej parter – 23.905,77 zł, remont chodników (robocizna) – 
6.283,00  zł,  remont  dachu  nad  częścią  przedszkolną  –  43.451,74  zł,  wymiana  rur  spalinowych  przy 
piecach  c.o.  –  1.342,00  zł,  program  dysortografi  –  50,00  zł,  Radosna  Szkoła  (środki  z dotacji  celowej) 
–5.973,00 zł, plansze przedmiotowe, układ słoneczny, książki do biblioteki szkolnej – 1.124,59 zł, książki 
filmy  przedmiotowe  na  DVD  –  1.281,78  zł,  drobny  sprzęt,  narzędzia  –  kosa  spalinowa  –  1.164,72  zł, 
krzesła, stoliki, meble do klas – 11.967,48 zł, szachy na podwórze – 549,00 zł, rolety do klas – 1.639,97 
zł,  laptop  (z  recyklingu)  –  2 szt.,  projektor  –  5.098,00  zł,  kserokopiarka  –  2.047,60  zł,  materiały  do 
remontów  wykonywanych  przez  pracowników  szkoły  –  2.138,20  zł,  kostka  brukowa  –  5.508,05  zł, 
materiały ogrodowe  i eksploatacyjne – 1.536,07 zł, materiały biurowe, papiernicze, prenumeraty,  tonery 
do  ksero  –  3.470,54  zł,  ławki  na  podwórze  –  1.660,00  zł,  oprogramowanie  w tym  antywirusowe – 
1.059,18  zł,  środki  czystości  i higieny osobistej  –  2.857,77  zł,  usługi medyczne  – 1.418,42  zł,  Internet, 
telefon,  szkolenia  –  4.120,03  zł,  nowelizacja  programów  płacowoksięgowych  –  2.315,00  zł,  wywóz 
nieczystości i fekalii, usługi kominiarskie – 4.264,38 zł, konfiguracja sieci internetowej – 820,00 zł, usługi 
transportowe materiałów,  usługi  serwisowe  i inne  –  2.212,57  zł, monitoring,  nadzór  BHP,  dozór  pracy 
kotłowni  –  7.618,96  zł,  opłaty  pocztowe,  RTV,  opłaty  bankowe  –  2.797,66  zł,  szkolenia  Rady 
Pedagogicznej  –  1.883,10  zł,  dofinansowanie  kursu  oligofrenopedagogiki  nauczyciela  przedszkola – 
800,00 zł, drobny sprzęt do kuchni – 1.858,74 zł, środki czystości – stołówka – 403,33 zł, 

 Gimnazjum w Chybiu: komputer do sekretariatu  1 730,00zł, klimatyzator do pracowni komputerowej  
1 299,00  zł,  środki  czystości  –  6.196,43  zł,  prenumerata  fachowych  czasopism    1 290,00zł,  nagrody 
i dyplomy dla uczniów  2 313,06 zł, krzesła do sali nr 32 – 2.671,80 zł, notebook do pracowni nr 20  
2 350,00  zł,  telewizor  LCD  do  Sali  językowej  –  2.084,00  zł, modele  –  układ  trawienny  –  1.172,59  zł, 
sprzęt  sportowy  –  1.500,00  zł,  książki  do  biblioteki  szkolnej  –  3.376,41  zł,  wynajem  hali  sportowej – 
50.965,28 zł, oprogramowanie OPTIVUM  2 185,00 zł, aktualizacja programu księgowego  1 750,00 zł, 
tonery do drukarek  1 383,60 zł, 

 Gimnazjum  w Mnichu:  materiały  oświetleniowe,  lampy  na  korytarz–  3.824,00  zł,  szafy  do  kancelarii 
i sekretariatu  –  3.294,00  zł,  tablice  –  920,00  zł,  nagrody  dla  uczniów  –  powiatowy  konkurs  „Zadbaj 
o zdrowie’  –  1.435,00  zł,  montaż  projektora  –  866,00  zł,  usługa  serwisowa  pracowni  komputerowej – 
610,00  zł,  prowizje  bankowe  –  2.850,00  zł,  aktualizacja  programu  QWANT  –  2.000,00  zł,  zakup 
programów komputerowych – 898,00 zł, licencja programu VULCAN – 1.550,00 zł, zestaw komputerowy 
– 3.374,40 zł, drukarka laserowa – 630,00 zł, 

W trzech jednostkach: PP Chybie, PP Mnich i ZSP Zaborze funkcjonowały rachunki dochodów własnych. 
Na rachunki te w trakcie roku wpłynęło 382.592,68 zł, pozostałość środków z 2009 roku wyniosła 47.123,24 
zł.  W tym  okresie  wydatkowano  z rachunków  396.487,93  zł,  na  koniec  grudnia  pozostało  34.053,73  zł. 
Wydatki poniesione z rachunków dochodów własnych, oprócz kosztów wyżywienia, dotyczyły: 

 Przedszkole Publiczne w Chybiu: zakup kopiarki – 2.074,00 zł, monitor komputerowy – 690,00 zł garnki, 
naczynia  ,  sztućce,  kubki  do  picia  –  1.489,07  zł,  krzewy  do  ogrodu  –  684,00  zł,  artykuły  biurowe – 
1.641,34 zł, środki czystości – 8.475,25 zł, materiały plastyczne i dekoracyjne – 1.003,20 zł, prenumerata 
czasopism  –  2.159,88  zł,  książki  dla  absolwentów  przedszkola  –  748,20  zł,  doposażenie  sal  i kącików 
zabaw – 4.223,80 zł, lodówka, szafki i zlewozmywak, ogrzewacz, żelazko, telefon przenośny – 2.313,92 
zł,  zabawki  –  2.076,20  zł,  meble,  krzesła  dla  dzieci  –  7.881,00  zł,  szafy  metalowego  archiwizacji – 
1.754,36 zł, pomoce dydaktyczne – 1.823,23 zł, książki – 623,42 zł, zabawki, gry edukacyjne – 5.862,51 
zł, energia elektryczna – 10.058,72 zł, woda – 3.158,03 zł, konserwacja urządzeń, alarmu – 2.740,84 zł, 
remont dachu – 2.177,99 zł, malowanie klatki  schodowej – 4.944,24 zł, prowizje bankowe – 591,49 zł, 
aktualizacja  programu  płacowego  –  1.215,00  zł, monitoring  –  1.512,36  zł,  BHP  –  2.684,00  zł,  wywóz 
nieczystości  –  3.573,80  zł,  pokazy  artystyczne,  przedstawienia,  warsztaty  etnologiczne  –  3.722,00  zł, 
usługi kominiarskie – 1.405,44 zł, przegląd instalacji gazowej – 915,00 zł, instalacja antyoblodzeniowa – 
12.559,00  zł,  ubezpieczenie  budynku  –  1.000,00,  akcesoria  komputerowe  –  1.197,61  zł,  materiały 
papiernicze do sprzętu – 1.470,28 zł, 
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 Przedszkole Publiczne w Mnichu: zakup artykułów biurowych – 3.496,40 zł, zakup środków czystości – 
4.533,93  zł,  prenumeratę  czasopism –  2.138,80  zł,  zakup  drzwi  z ościeżnicą  do  nowego  oddziału,  rolet 
okiennych  ,  zestawu  meblowego  dla  dzieci  i biurka    2.309,03  zł  ,  sfinansowano  zakup  pomocy 
dydaktycznych do zajęć z dziećmi  5.245,18 zł, zabawki, gry edukacyjne  1.448,83 zł, książki  1.207,00 
zł,  woda    1.417,47  zł,  gaz    1.670,40  zł,  za  przegląd  techniczny  instalacji  elektrycznej    4.270,00  zł, 
naprawa maszyn i urządzeń  669,91 zł, prowizje bankowe – 852,02 zł, wywóz nieczystości – 1.129,92 zł, 
nowelizacja  programu  księgowego  –  1.655,00  zł,  usługa  monitoringu  obiektu  –  1.723,36  zł,  usługi 
w zakresie  prac bhp – 1.903,20  zł,  pokazy  artystyczne,  przedstawienia, warsztaty,  koncerty dla dzieci – 
2.110,00  zł,  wykonanie  regałów  do  sal  dziecięcych  –  1.427,40  zł,  przewóz  dzieci  w czasie 
organizowanych  wyjazdów  1.092,00  zł,  wykonanie  instal.  elektrycznej  w nowo  powstałym  oddziale – 
1.180,29  zł,  konserwacja  przewodów  kominowych  i kontrolę  stanu  technicznej  sprawności  przewodów 
i podłączeń  kominowych  –  707,60  zł,  przegląd  instalacji  gazowej  –  634,40  zł,  ubezpieczenie  mienia 
przedszkola    1.000,00  zł,  zakup  usług  dostępu  do  sieci  Internet  –  872,46  zł,  opłaty  z tytułu  usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.779,92 zł, szkolenia pracowników obsługi i administracji – 
1.094,50 zł, zakup akcesoriów komputerowych,  licencji na programy użytkowane w okresie do 1 roku – 
1.269,70 zł. 

 Zespół  Szkolno  –  Przedszkolny  w Zaborzu:  usługi  artystyczne,  edukacyjnoturystyczne,  w tym  m.in.: 
wyjazd  do  Figloparku;  warsztaty  Rękodzieło  Ludowe,  Recital  Chopina,  wyjazd  do  Leśnego  Parku 
Niespodzianek  (bilety  wstępu),  występ  artystyczny  w przedszkolu    2 939,50  zł,  wywóz  śmieci,  usługi 
kominiarskie  i inne  usługi    2 204,46  zł,  opłaty  bankowe    428,59  zł,  gry,  zabawki,  książki,  pomoce 
dydaktyczne,  instrumenty  muzyczne    4 696,05  zł,  wykonanie  zadaszenia  nad  wejściem  głównym  do 
przedszkola  1 281,00 zł, artykuły papiernicze, biurowe, artystyczne, w tym tonery  1 636,78 zł, środki 
czystości  i higieny  osobistej    2 653,93  zł,  drobny  sprzęt,  w tym magnetofon,  odkurzacz    1 293,19  zł, 
huśtawki na plac zabaw  4 szt.  5 099,99 zł, materiały remontowe, piasek do piaskownicy  1 196,73 zł, 

Ze  środków  budżetu  wypłacana  jest  dotacja  dla  Niepublicznego  Przedszkola  „Bajkowy  Dworek”. 
W miesiącu grudniu do przedszkola uczęszczało 55 dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych. W ogólnej  liczbie 
dzieci 20 jest z innych gmin, które to gminy refundują koszty pobytu dziecka w przedszkolu. 

1  kwietnia  br.  Szkoła  Podstawowa  nr  1 w  Chybiu  rozpoczęła  po  otrzymaniu  informacji  o pozytywnie 
rozpatrzonym wniosku na poziomie oceny merytorycznej  i uzyskaniu 82,5 punktów  realizację  projektu pn 
„Nasza  szkołanaszą  szansą”  (przewidzianego  do  realizacji  w okresie  01.04.2010  r.  do  31.03.2012  r.) 
w ramach  Priorytetu  IX,  Działania  9.1,  Poddziałania  9.1.2  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów 
z grup  o utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszanie  różnic  w jakości  usług  edukacyjnych” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, numer projektu: WNDPOKL.09.01.0224203/09. Szkoła otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 496 436, 90 zł na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów zorganizowanych 
w trzech  modułach:  Moduł  I –  zajęcia  dydaktycznowyrównawcze  dla  klas  IIII,  zajęcia  dydaktyczno
wyrównawcze  z matematyki  i j.  angielskiego  dla  klas  IVVI,  Moduł  II  –  zajęcia  psychologiczno
pedagogiczne dla klas IVI, Moduł III – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IVI. Głównym celem 
projektu jest: wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i środowiskowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 
1 w Chybiu poprzez wdrażanie innowacyjnych form pracy z uczniem. Przed rozpoczęciem zajęć z uczniami 
prowadzono  akcję  informacyjnopromocyjną,  która  miała  na  celu  dotarcie  do  potencjalnych  uczestników 
projektu,  poprzez  zorganizowanie  zebrań  z rodzicami  uczniów,  z uczniami,  ogłoszenie  na  stronie 
internetowej  szkoły  oraz  informacji  w lokalnej  prasie  „Nowej  Formacji”.  Od  0110  kwietnia  br. 
przeprowadzono  rekrutację  uczestników  projektu  według  kryteriów  zawartych  w Regulaminie  rekrutacji 
i uczestnictwa.  Sporządzono  listy  uczestników  i listy  rezerwowe  (zrekrutowano  210  uczestników  –  90 
dziewcząt  i 120  chłopców).  Rodzice  uczniów  podpisali  deklaracje  uczestnictwa  w projekcie  i wymagane 
oświadczenia. Przeprowadzono ankietę wstępną badającą oczekiwania rodziców związane z uczestnictwem 
dziecka w projekcie, zebrano informacje na temat problemów uczniów z nauką 

Utworzono  grupy  zajęciowe:  I   Zajęcia  dydaktycznowyrównawcze  –  5 grup  kl.  IIII,  1 grupa  zajęcia 
z matematyki  kl.  IVVI,  zajęcia  dydaktycznowyrównawcze  z j.  angielskiego  kl.  IVVI.  II  –  zajęcia 
psychologicznopedagogiczne  –  1 grupa  zajęć  pedagogiczno    opiekuńczych  z elementami  biblioterapii, 
1 grupa  zajęć  w stajni,  1 grupa  zajęć  z chustą  i tunelem  Klanzy,  zajęcia  indywidualne  hipoterapia – 
2 uczniów, zajęcia rewalidacyjne – 1 uczeń. III – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne – 3 grupy projekt „Mali 
odkrywcy niezwykłych miejsc w regionie” kl. IIII, 2 grupy zajęcia „Potrafię więcej” kl. IIII, 2 grupy koło 
teatralne „Maska” kl. IVI, 1 grupa zajęcia muzyczne kl. IVI, 3 grupy zajęcia informatyczne kl. IV, 1 grupa 
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koło  dziennikarskie  kl.  IVVI,  1 grupa  koło  historyczne  „Moja  mała  ojczyzna”  kl.  IVVI,  3 grupy  koło 
„Młody  botanik”  kl.  IVVI,  2 grupy  zajęcia  plastyczne  kl.  IVVI,  1 grupa  koło  matematyczne  kl.  IVVI, 
1 grupa  zajęcia  dodatkowe  z j.  angielskiego  kl.  IVVI,  2 grupy  warsztaty  fotograficzne  kl.  IVVI. 
W zajęciach  dydaktycznowyrównawczych  wzięło  udział  47  uczniów  (14  dziewcząt  i 33  chłopców), 
w zajęciach  psychologicznopedagogicznych  25  uczniów  (14  dziewcząt  i 11  chłopców),  w zajęciach 
pozalekcyjnych  i pozaszkolnych  wzięło  udział  198  uczniów  (88  dziewcząt  i 120  chłopców).  Wyłoniono 
firmę edukacyjną prowadzącą warsztaty „Jak żyć w globalnym rozwijającym się świecie?” w trzech cyklach 
.Utworzono grupę młodszą (75 uczniów) i grupę starszą (40 uczniów) biorących udział w tych warsztatach. 
Zrealizowano  w szkole  3 warsztaty  dla  grupy  młodszej  i 4  warsztaty  dla  grupy  starszej.  Grupa  młodsza 
wzięła  udział  w warsztatach  podróżniczych  w Muzeum  Yatenga  w Żorach,  grupa  starsza  w warsztatach 
podróżniczych w Muzeum T. Halika w Toruniu. W okresie od 04.05 28.06.2010 r. zrealizowano 40 godzin 
zajęć dydaktyczno wyrównawczych, co stanowi 10,52 % wszystkich godzin zaplanowanych na ten rodzaj 
zajęć,  60  godzin  zajęć  psychologicznopedagogicznych  ,co  stanowi  11,11%  zaplanowanych  godzin  i 148 
godzin zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, co stanowi 9,95 % zaplanowanych godzin. Zajęcia odbywały 
się zgodnie z harmonogramem. Odbyło się 31 godzin warsztatów wyjazdowych, co stanowi 9,33 % godzin 
zaplanowanych  na  warsztaty  wyjazdowe.  Były  to:  warsztaty  w Cieszynie  „Od  papirusu  do  papieru”, 
warsztaty  animacji  w Teatrze  lalek  Banialuka  w Bielsku  –Białej  ze  spektaklem,  warsztaty  fotograficzne
plener w Pszczynie, warsztaty w TVP Katowice, warsztaty w BWA Katowice. Ukazał  się pierwszy numer 
gazety szkolnej „Szkolniak”, odbyła się jedna wystawa prac, uruchomiono w szkole radiowęzeł. Nauczyciele 
przygotowali  sprawozdania  merytoryczne  z prowadzonych  zajęć.  Wyłoniono  dostawców  sprzętu 
komputerowego,  materiałów  papierniczych,  pomocy  dydaktycznych,  sprzętu  audiovideo,  sprzętu  do 
radiowęzła,  kostiumów  teatralnych,  kukiełek,  książek,  materiałów  i wyposażenia  do  warsztatów 
fotograficznych  oraz  usług  transportowych  i usług  w zakresie  promocji  projektu.  Podpisano  umowy 
z wykonawcami  dostaw  i usług  oraz  realizowano  zawarte  umowy.  Na  bieżąco  aktualizowano  stronę 
internetową  szkoły  z częścią  projektową  umieszczając  informacje  dotyczące  projektu,  rekrutacji, 
harmonogramu  zajęć. Wręczono  71  dyplomów  ukończenia  udziału w zajęciach.  Przeprowadzono  również 
ankietę wśród nauczycieli. Od 1 lipca 2010  r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu kontynuowała  realizację 
projektu „Nasza szkołanaszą szansą”  . Ze względu na przerwę wakacyjną w lipcu i sierpniu nie odbywały 
się  zajęcia.  Realizację  zajęć  rozpoczęto  od  01  września.  Prowadzono  akcję  informacyjnopromocyjną 
w klasach  pierwszych  i czwartych,  poprzez  zorganizowanie  zebrań  z rodzicami  uczniów  oraz  z uczniami. 
Przeprowadzono  rekrutację  (od  0110  września)  uzupełniającą  wśród  uczniów  rozpoczynających  naukę 
w naszej  szkole  w klasach  pierwszych  oraz  w klasach  czwartych  według  kryteriów  zawartych 
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. Sporządzono listy uczestników i listy rezerwowe. Rodzice uczniów 
rozpoczynających  udział  w projekcie  podpisali  deklaracje  uczestnictwa  i wymagane  oświadczenia. 
Przeprowadzono  ankietę  wstępną  badającą  oczekiwania  rodziców  związane  z uczestnictwem  dziecka 
w projekcie,  zebrano  informacje na  temat problemów uczniów z nauką. Sporządzono opracowanie  ankiety 
wstępnej. Uzupełniono listy grup zajęciowych. Od początku realizacji zajęć projektu ( od 04.0531.12.2010 
r.)  wsparciem  zostało  objętych  291  uczniów  (119  dziewcząt  i 172  chłopców). W zajęciach  dydaktyczno
wyrównawczych  wzięło  udział  64  uczniów  (18  dziewcząt  i 46  chłopców),  w zajęciach  psychologiczno
pedagogicznych  wzięło  udział  36  uczniów  (19  dziewcząt  i 17  chłopców),  w zajęciach  pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych wzięło udział 257 uczniów (110 dziewcząt i 147 chłopców). Wprowadzono 22 formy zajęć. 
Od stycznia zostaną wprowadzone warsztaty orgiami (łącznie 23 formy zajęć). Zrealizowano: 

• 826 godzin zajęć z 2668 zaplanowanych, 

•  24  warsztaty  „Jak  żyć  w globalnym,  rozwijającym  się  świecie?”  z 68  zaplanowanych  (warsztaty 
prowadzi zewnętrzna firma edukacyjna), 

• 15 warsztatów wyjazdowych z 37 zaplanowanych. 

Wydano  3 numery  gazety  szkolnej  „Szkolniak”  z 8  zaplanowanych  i ukazały  się  4 artykuły  na  temat 
realizacji projektu w lokalnej prasie „Nowa Formacja” z 9 zaplanowanych. 

Średnia frekwencja uczniów na zajęciach wynosiła: 

 Zajęcia dydaktycznowyrównawcze – 84,98%, 

 Zajęcia psychologicznopedagogiczne – 89%, 

 Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne – 86,27%. 
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Nauczyciele przygotowali sprawozdania z realizowanych zajęć oraz przeprowadzili ewaluację programów 
autorskich  zajęć.  Sporządzono  opracowanie.  Na  bieżąco  sprawdzano  dzienniki  zajęć,  zgodność 
zaplanowanych działań, zapis tematów z harmonogramem i z miesięcznymi kartami czasu pracy. Na bieżąco 
prowadzony  był  monitoring  realizacji  zajęć  oraz  frekwencji  uczniów  na  zajęciach  przez  koordynatora 
i animatora  projektu.  Na  stronę  internetową  szkoły  na  bieżąco  wprowadzano  harmonogramy  zajęć  dla 
uczniów klas IIII i IVVI na poszczególne miesiące,  informacje o terminie warsztatów wyjazdowych wraz 
z opisem tych warsztatów. W galerii zdjęć umieszczano zdjęcia z warsztatów. W szkole wydzielono tablicę, 
na  której  znajdują  się  najważniejsze  informacje  dotyczące  realizacji  projektu  oraz  bieżące  ogłoszenia. 
Przygotowano  4 wnioski  o płatność  za  okres  od  01.04.30.06.2010  r.,  01.07.30.09.2010  r.,  01.10.
15.11.2010 r., 16.11.31.12.2010 r. Wnioski o płatność złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego  w Wydziale  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w terminie  wskazanym  w umowie 
o dofinansowanie  (  do  10  dni  roboczych  od  zakończenia  okresu  rozliczeniowego).  Wszystkie  wnioski 
uzyskały akceptację. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu od 1 października 2010 do 30 kwietnia 2011r. 
realizuje  projekt  „Jeszcze  raz  kultura”  o wartości  49.284,90  zł w ramach  programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 20072013, Priorytet  IX, Działanie 9.5 – „Oddolne  inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” 
współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  W projekcie 
bierze udział 69 uczniów z klas IIVI. W ramach projektu realizowane są zajęcia dziennikarskie dla uczniów 
klas  IVV,  zajęcia  plastyczne  dla  uczniów  klas  IIIII  oraz  zajęcia  filmowe  dla  uczniów  klas  IVVI. 
Zakupiono kamerę z oprogramowaniem do zajęć filmowych, pomoce dydaktyczne i materiały plastyczne do 
zajęć  plastycznych  oraz  dyktafony  do  zajęć  dziennikarskich.  W projekcie  zaangażowane  są  osoby 
prowadzące poszczególne zajęcia: dziennikarskie – nauczyciel polonista, plastyczne – nauczyciel plastyk, do 
zajęć  filmowych  zatrudniona  jest  firma  zewnętrzna  „Opowiadamy  o Świecie  Edukacja  i Kultura  Anna 
Czapek”. Zarządzaniem projektu zajmują się koordynator, zastępca koordynatora oraz księgowa. 

Szkoła Podstawowa  im. Pawła Kojzara w Mnichu od 1 września 2010r,  realizuje projekt w ramach EFS 
priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne 
w obszarach wiejskich pod nazwą „Edukacja w naszych rękach” o wartości 14.900,00 zł. Projekt ma na celu 
wzrost  poziomu  wykształcenia  i kwalifikacji  mieszkańców  obszarów  wiejskich  oraz  poszerzenie  oferty 
edukacyjnej  szkoły.  Podniesienie  świadomości  w zakresie  korzyści  płynących  z kształcenia  i szkolenia. 
Aktywizacja  obojga  rodziców w zakresie  przyjmowania  odpowiedzialności  za  rozwój  dziecka  (Szkoła  dla 
rodziców). Wzrost poziomu umiejętności, konsekwentnego  i wytrwałego uczenia się,  tak aby nauka  trwała 
całe  życie  (Kurs  szybkiego  czytania).  Ułatwienie  dostępu  do  opieki  psychologicznej  (Konsultacje 
psychologiczne). Doskonalenie umiejętności życiowych do wszelkiej edukacji (Warsztaty kulinarne). Wzrost 
umiejętności  godzenia  życia  prywatnego  oraz  zawodowego  (Warsztaty  z doradcą  zawodowym)  Program 
skierowany  jest  do  dzieci  uczęszczających  do  Szkoły  Podstawowej  im.  Pawła  Kojzara  w Mnichu  oraz 
rodziców.  Program  obejmie  115  uczestników,  60  dzieci  i 55  rodziców    w tym  zatrudnionych  30, 
bezrobotnych 25. 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 
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Od 26 czerwca do końca sierpnia  trwała akcja weekendowych płatnych patroli policji na  terenie gminy. 
Dodatkowe patrole funkcjonują od piątku do niedzieli w godzinach 21ºº – 3ºº. 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 
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Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco: 

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ 

Pomoc  społeczna  jest  instytucją  polityki  społecznej  państwa, mającej  na  celu  umożliwienie  osobom 
i rodzinom  przezwyciężenie  trudnych  sytuacji  życiowych,  których  nie  są  one  w stanie  pokonać, 
wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  i możliwości.  Prawo  do  świadczeń  pieniężnych  z pomocy 
społecznej przysługuje : 

  osobie  samotnie  gospodarującej,  której  dochód  nie  przekracza  kwoty  477,00  zł,  zwanej  dalej  „ 
kryterium ”dochodowym osoby samotnie gospodarującej, 

 osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351,00 zł, zwanej dalej 
„kryterium  dochodowym  na  osobę  w rodzinie”  przy  jednoczesnym  wystąpieniu,  np.  bezrobocia, 
bezdomności,  niepełnosprawności,  długotrwałej  choroby,  potrzeby  ochrony  macierzyństwa, 
wielodzietności, alkoholizmu, przemocy w rodzinie. 

GOPS  w Chybiu  w 2010  roku  realizował  następujące  świadczenia  wynikające  z Ustawy  o pomocy 
społecznej : 
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 opłata za pobyt w domu pomocy społecznej Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku lub 
choroby,  niemogącej  samodzielnie  funkcjonować  w codziennym  życiu,  a pomoc  w formie  usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest niewystarczająca, przysługuje prawo pobytu w domu pomocy 
społecznej. Zgodnie z art. 61 Ustawy o pomocy społecznej, opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej 
wnoszą  kolejno: mieszkaniec  domu  (  nie więcej  niż  70%  swojego  dochodu  ), małżonek,  zstępni  przed 
wstępnymi (jeżeli dochód w tych rodzinach jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego, tj. 877,50 zł 
na  osobę)  oraz  gmina  .  Średni,  miesięczny  koszt  utrzymania  mieszkańca  w domu  pomocy  społecznej 
o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 
31  marca  każdego  roku.  W okresie  sprawozdawczym  z pomocy  w formie  opłaty  za  pobytu  w domu 
pomocy społecznej korzystały dwie osoby. Jedna to mężczyzna w wieku 46 lat, który ze względu na stan 
zdrowia  przebywa  w DPS  Konwentu  Bonifratrów  w Cieszynie.  Miesięczny  koszt  pobytu  mieszkańca 
w Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie w 2010 r. wynosił: 

 styczeń 2010 r. 1.988,88 zł 

 luty 2010 r. 2.256,75 zł 

 marzec 2010 r. 2.301,29 zł 

 od kwietnia 2010 r. 2.329,18 zł 

Miesięczną opłatę ponosili : 

mieszkaniec domu 558,47 zł 

wstępni ( rodzice ) 600,00 zł 

gmina 1.170,71 zł 

Druga osoba  to kobieta w wieku 87  lat, wymagająca całkowitej,  całodobowej opieki osoby drugiej,  a w 
Domu Spokojnej Starości w Cieszynie przebywa od września 2010 r. Miesięczny koszt pobytu w w/w domu 
w 2010 r. wynosił 2.432,34 zł. Miesięczną opłatę ponosili : 

mieszkanka 834,60 zł 

zstępni ( dzieci ) 1.597,74 zł 

Usługi opiekuńcze. Osobie, która z powodu wieku  lub choroby wymaga pomocy  innych osób, a jest  jej 
pozbawiona  przysługuje  pomoc  w formie  usług  opiekuńczych.  Usługi  opiekuńcze  obejmują  pomoc 
w zaspokojeniu  codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości 
kontakt  ze  środowiskiem. Zakres  pracy  opiekunki w środowisku  określa  lekarz. W okresie  od  stycznia  do 
grudnia  2010  roku  z pomocy  w formie  usług  opiekuńczych  korzystały  dwie  osoby.  Na  rzecz  tych  osób 
opiekunki przepracowały 1.130 godzin. Koszt 1 godziny pracy opiekunki w styczniu 2010 r. wynosił 12,00 
zł, a od lutego 2010 r.  12,50 zł. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu 
klienta, a wysokości odpłatności określa Uchwała Nr XVI/114/04 Rady Gminy Chybie z dnia 31 maja 2004 
r. Pomoc w formie usług opiekuńczych w Gminie Chybie realizowane jest przy współpracy z Niepublicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjny „Rodzina” w Chybiu. Całkowity koszt zadania w 2010 
r. wyniósł 14.085,00 zł z czego 6.380,00 zł pokryły osoby korzystające z tej formy pomocy. 

Zasiłki stałe. Pomoc w formie zasiłku stałego przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku ( 
kobieta  60  lat,  a mężczyzna  65  lat  )  lub  z powodu  całkowitej  niezdolności  do  pracy  jeżeli  nie  posiada 
uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych, a dochód jej nie przekracza kryterium dochodowego 
dla  osoby  samotnie  gospodarującej    477,00  zł,  a dla  osoby  w rodzinie    351,00  zł  na  osobę  w rodzinie. 
Wysokość zasiłku stałego uzależniona  jest od dochodu osoby uprawnionej, maksymalna wysokość zasiłku 
stałego nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie, ani mniejsza niż 30,00 zł miesięcznie. W okresie od 
stycznia  do  grudnia  2010  r.  z tej  formy  pomocy  skorzystało  16  osób  na  rzecz  których  wypłacono  146 
świadczeń  na  łączną  kwotę  44.122,10  zł.  Na  realizacje  pomocy  w formie  zasiłków  stałych  Ośrodek 
otrzymuje dotację z budżetu państwa. 

Zasiłki  okresowe.  Zasiłek  okresowy  przysługuje  w szczególności  ze  względu  na  długotrwałą  chorobę, 
bezrobocie, niepełnosprawność  jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 477,00 
zł,  a osobie w rodzinie 351,00 zł na osobę    tzw. kryterium dochodowego. Zasiłek okresowy ustala  się do 
wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby ( rodziny ) uprawnionej, a dochodem tej osoby ( 
rodziny  )  przykład  wyliczenia  zasiłku  okresowego  dla  rodziny  czteroosobowej  :  4 x  351  zł  (  kryterium 
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dochodowe na osobę w rodzinie ) = 1.404,00 zł ( kryterium dochodowe rodziny czteroosobowej ) – 800,00 zł 
( dochód rodziny ) = 604,00 zł ( wysokość zasiłku okresowego ). W 2010 r. z tej formy pomocy skorzystało 
89 rodzin, na rzecz których wypłacono 365 zasiłków na łączna kwotę 119.818,92 zł. W 2010 r. na realizację 
pomocy w formie zasiłku okresowego Ośrodek otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 66.371,00 
zł, pozostała kwota w wysokości 53.447,92 zł pokryta została w ramach zadań własnych gminy. 

Zasiłki  celowe.  Osobie  lub  rodzinie,  która  spełnia  tzw.  kryterium  dochodowe  i znalazła  się  w trudnej 
sytuacji  życiowej,  np.  długotrwała  choroba,  bezrobocie,  wielodzietność,  alkoholizm może  być  przyznany 
zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów 
zakupu żywności, opału, leków, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego. W 2010 r. 
z tej  formy  pomocy  skorzystało  80  rodzin,  na  rzecz  których  wypłacono  189  świadczeń  na  łączną  kwotę 
50.147,52 zł. 

Zasiłki  specjalne  celowe:W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  (  np.  duże  koszty  związane 
z leczeniem ) osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany 
specjalny  zasiłek  celowy.  W 2010  r.  przyznano  75  specjalnych  zasiłków  celowych  na  rzecz  39  osób  na 
łączną kwotę 27.933,00 zł. Z tej formy pomocy korzystają przede wszystkim osoby samotne, starsze i chore, 
a pomoc tę przeznaczają w większości przypadków na zakup leków i opału. W 2010 r. najniższa emerytura 
wynosiła 706,29 zł, a za tonę węgla należało wydać ok. 600,00 zł. Osoby pobierające najniższe świadczenia 
emerytalne nie są w stanie we własnym zakresie pokryć kosztów zakupu opału na zimę, ze względu na brak 
środków finansowych bardzo często rezygnują z zakupu leków, stosowania odpowiednich diet. 

Program wieloletni  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie  to  realizowane  jest  na podstawie 
ustawy  z dnia  29  grudnia  2005  r.  o ustanowieniu  programu  wieloletniego  „Pomoc  państwa  w zakresie 
dożywiania”. W ramach programu są realizowane działania mające na celu zapewnienie pomocy w zakresie 
dożywiania  w szczególności  :  dzieciom  do  7 roku  życia,  uczniom  do  czasu  ukończenia  szkoły 
ponadgimnazjalnej,  osobom  chorym,  niepełnosprawnym,  bezrobotnym.  Pomoc  w formie  posiłku  lub 
świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  może  być  przyznana  nieodpłatnie  osobom 
i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 
477 zł x 150% = 715,50 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 526,50 zł ( 351 x 150% ). W 2010 r. w Gminie 
Chybie  z tej  formy  pomocy  skorzystało  460  osób  z czego  :  a)  91osob  to  dzieci  do  7 roku  życia  (  dzieci 
uczęszczające do przedszkola korzystały z posiłków, a na rzecz dzieci pozostające w domach przyznawana 
była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku  lub żywności  ), b)129 osób  to uczniowie 
szkół  podstawowych,  gimnazjów  i szkół  ponadgimnazjalnych,  c)  253  to  osoby  chore,  niepełnosprawne, 
bezrobotne  –  na  rzecz  tych  osób  przyznawana  była  pomoc  w formie  świadczenia  pieniężnego  na  zakup 
posiłku  lub  żywności  lub  pomocy  w naturze  (żywność  w sklepie).  Na  rzecz  młodzieży  szkolnej  pomoc 
w formie gorącego posiłku organizowana jest przy ścisłej współpracy pracowników socjalnych tut. Ośrodka 
z wychowawcami,  pedagogami  szkolnymi.  W szkołach  na  terenie  Gminy  Chybie  działają  trzy  stołówki 
szkolne,  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  nr  2 w  Chybiu  korzystają  z posiłków  dowożonych  ze  stołówki 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chybiu . Ośrodek nasz pokrywał także koszty dożywiania uczniów w szkołach 
ponadgimnazjalnych.  W przypadku  braku  stołówki  szkolnej  oraz  w przerwie  wakacyjnej  uczniowie 
korzystali z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W 2010 r. w Gminie 
Chybie  koszt  zadania w formie  „Pomoc  państwa w formie  dożywiania  ” wyniósł  309.062,00  zł  z czego  : 
otrzymana dotacja z budżetu państwa 119.551,00 zł w tym : • 100.305,00 zł koszty posiłków • 19.246,00 zł 
doposażenie  stołówek, koszt gminy 189.511,00 zł w tym  :  • 142.042,00 zł koszty posiłków • 47.469.00 zł 
koszty remontu  i doposażenia stołówek szkolnych Średni koszt posiłku w 2010 r. w szkołach wyniósł 2,12 
zł,  a świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  3,33  zł.  Z pomocy  w formie  obiadów 
korzystały  także  dzieci,  których  dochód  w rodzinie  był  wyższy  od  kryterium  dochodowego  określonego 
w ustawie. W przypadkach tych dzieci, rodzice ponosili częściową odpłatność za ich dożywianie w szkołach. 
Odpłatność ta wyliczana jest zgodnie z Uchwałą Nr XVI/115/04 Rady Gminy Chybie z dnia 31 maja 2004 r. 
w sprawie  zasad  zwrotu  przez  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  wydatków  poniesionych  przez  Gminę 
Chybie na dożywianie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
. Z pomocy w formie obiadów w szkole częściowo odpłatnych w 2010  r. w Gminie Chybie  skorzystało 16 
uczniów. Koszt zadania ogółem 7.467,30 z tego : gmina 4.591,71 zł, rodzice 2.875,59 zł. 

Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne.  Składka  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacana  jest  za  osoby, 
korzystające  ze  świadczeń w formie  zasiłku  stałego  oraz w formie  świadczenia  pielęgnacyjnego,  które  nie 
posiadają innego tytułu do opłacania składki zdrowotnej. W 2010 r. z tej formy pomocy skorzystało 12 osób. 
Koszt zadania w wysokości 2.899,00 zł pokryty został w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. 
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GŁÓWNE POWODY PRZYZNANIA POMOCY w ramach ustawy o pomocy społecznej w 2010 roku : 

 bezrobocie  ilość  osób  110,  niepełnosprawność  82,  wielodzietność  18,  rodziny  niepełne  27,  przemoc 
w rodzinie  6,  długotrwała  lub  ciężka  choroba  99,  potrzeba  ochrony  macierzyństwa  53,  bezradność 
w sprawach  opiekuńczowychowawczych  i prowadzeniu  gospodarstwa  domowego  42,  trudności 
w przystosowaniu  do  życia  po  opuszczeniu  zakładu  karnego  9,  alkoholizm  11,  zdarzenie  losowe  6, 
bezdomność 3. 

Współpraca z innymi instytucjami w ramach ustawy o pomocy społecznej 

 W celu prawidłowego  realizowania  zadań wynikających  z ustawy o pomocy  społecznej  pracownicy  tut. 
Ośrodka  prowadzą  stałą  współpracę  w szczególności  z :  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie 
w Cieszynie, szkołami ( pedagodzy szkolni, wychowawcy ), sądami ( kuratorzy zawodowi  i społeczni  ), 
policją  (  dzielnicowi  ),  organizacjami  pozarządowymi  –  np.  Stowarzyszenie  RAZEM  w Chybiu, 
współpraca  dotyczy  typowania  osób  niepełnosprawnych  z Gminy  Chybie  na  wakacyjne  turnusy 
rehabilitacyjne. W 2010 r. w turnusie rehabilitacyjnym wzięło udział 46 osób niepełnosprawnych z czego 
8 to osoby z Gminy Chybie, lekarzami , pielęgniarkami środowiskowymi, ośrodkami pomocy społecznej 
na terenie całej Polski ( wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji ), noclegowniami, 
domami  dla  osób  bezdomnych  (  w 2010  roku  z pomocy  w formie  skierowania  i pokrywania  kosztów 
pobytu  w domu  dla  bezdomnych  korzystały  dwie  osoby),  domami  pomocy  społecznej,  Niepublicznym 
Zakładem Opieki  Zdrowotnej  „Rodzina”  w Chybiu  (  usługi  opiekuńcze  ),  sklepami  (  zakup  artykułów 
spożywczych , chemicznych i odzieży na rzecz klientów Ośrodka ), składem budowlanym OKA w Chybiu 
(  zakup  opału  na  rzecz  klientów  Ośrodka),  kościołem  (  pomoc  na  rzecz  rodzin  ubogich  ze  środków 
Zespołu charytatywnego ). 

POMOC FINANSOWA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU POWODZI W MAJU 
2010 ROKU W GMINIE CHYBIE 
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 W Gminie Chybie z pomocy w formie zasiłków z tytułu zdarzenia losowego ( powódź w maju 2010 r. ) 
skorzystało 31  rodzin. Zgodnie  z wytycznymi MSWiA oraz Wojewody Śląskiego pomoc na  rzecz osób 
poszkodowanych  w wyniku  powodzi  udzielana  była  sukcesywnie  i w  miarę  otrzymywanych  z budżetu 
państwa środków finansowych. W pierwszej kolejności w miesiącu czerwcu 2010 r. udzielana była pomoc 
w formie zasiłków celowych do 6 tys. zł z przeznaczeniem przede wszystkim na osuszanie zalanych lokali 
mieszkalnych. Z pomocy tej skorzystało 17 rodzin na łączna kwotę 84.000,00 zł. Ponad to Ośrodek nasz 
wystąpił do Śląskiego Banku Żywności w Rudzie Śląskiej o przydział żywności dla mieszkańców naszej 
gminy poszkodowanych w wyniku powodzi. Gmina Chybie otrzymała 723 kg żywności, którą bezpłatnie 
do  Chybia  przywiózł  Pan  Władysław  Fizek.  W miesiącu  lipcu  2010  r.  osoby  poszkodowane  składały 
wnioski o pomoc do 20  tys. zł z przeznaczeniem na remont  lokali mieszkalnych. O pomoc do 20  tys. zł 
wnioski złożyło 8 osób. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, na rzecz tych osób przyznano 
pomoc  w łącznej  wysokości  72.400,00  zł.  O pomoc  do  100  tyś  zł.  wniosek  złożyła  jedna  osoba. 
W przypadku  tego  wniosku  szkody  na  kwotę  30.669,00  zł  powstałe  w wyniku  powodzi  oszacował 
rzeczoznawca powołany przez wojewodę i w tej to wysokości został wypłacony zasiłek celowy. Zgodnie 
z wytycznymi  Wojewody  Śląskiego,  osoby,  które  otrzymały  pomoc  do  20  i do  100  tys.  zł 
z przeznaczeniem  na  remont  lokali  mieszkalnych  zobowiązane  były  przedstawić  faktury  i rachunki 
potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem  tych  lokali. W Gminie Chybie wszystkie 
osoby,  które  taką  pomoc  otrzymały  przedłożyły  faktury  i rachunki  zgodnie  z terminami  określonymi 
w decyzjach  przyznających  pomoc. W miesiącu  listopadzie  2010  r.  realizowano  pomoc na  rzecz  rodzin 
rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane powodzią w maju 2010 r. 
Pomoc na rzecz rodzin rolniczych przyznawana była na podstawie protokołów Gminnej Komisji do Spraw 
Szacowania  Szkód.  Z pomocy  tej  skorzystało  7 rodzin  rolniczych,  na  rzecz  których  wypłacono  zasiłki 
celowe na łączną kwotę 10.000,00 zł W 2010 r. w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę 
zasiłków celowych na  rzecz osób poszkodowanych w wyniku powodzi Gmina Chybie otrzymała  środki 
finansowe w wysokości 197.069,00 zł. W miesiącu grudniu 2010 r. ze środków Samorządu Województwa 
Śląskiego dla gmin powodziowych, Gmina Chybie otrzymała środki w wysokości 1.578,00 zł. Środki  te 
przekazano dwóm rodzinom z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z osuszaniem 
lokali  mieszkalnych.  W okresie  od  maja  do  września  prace  naszego  Ośrodka  zdominowała  procedura 
związana  z przyznawaniem  pomocy  na  rzecz  osób  poszkodowanych  w wyniku  powodzi.  Niespójność 
prawa,  sprzeczne  informacje  przekazywane  przez  media  z informacjami  i zasadami  napływającymi  do 
gmin  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji,  inne od Wojewody  spowodowały,  że osoby 
poszkodowane  niechętnie  kompletowały  i dostarczały  wymagane  przez  pracowników  ośrodka 
dokumenty. 

POMOC FINANSOWA W RAMACH PROGRAMU „UCZEŃ NA WSI” 

 Program  finansowany  był  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, 
a celem programu było wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych. 
Program realizowany był od dnia 01 września 2007 r. do 30 czerwca 2010.r . Na realizację tego programu 
w roku  szkolnym  2009/2010  Gmina  Chybie  otrzymała  dotację  w wysokości  41.339,00  zł  .  Z pomocy 
w formie dofinansowania skorzystało 24 niepełnosprawnych uczniów z czego : ü szkoły podstawowe 15 
uczniów ü gimnazja 6 uczniów ü szkoły ponadgimnazjalnej 3 uczniów Przyznaną dotację wnioskodawcy 
w większości  przeznaczali  na  zakup  przyborów  szkolnych,  zajęcia  poprawiające  sprawność  fizyczną 
uczniów niepełnosprawnych oraz na koszty związane z dodatkowymi lekcjami języków obcych. 

USTAWA  O DODATKACH  MIESZKANIOWYCH.  Dodatek  mieszkaniowy  przysługuje  osobom 
spełniającym równocześnie trzy kryteria: posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, średni miesięczny 
dochód  na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego w okresie  3 miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia 
wniosku  nie  przekracza  175%  kwoty  najniższej  emerytury  w gospodarstwie  jednoosobowym  i 125%  tej 
kwoty  w gospodarstwie  wieloosobowym  (od  01  marca  2010  r.  najniższa  emerytura  wynosiła  706,29  zł), 
zajmowany lokal nie przekracza powierzchni normatywnej w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa 
domowego tj.:  35 m2 dla 1 osoby  40 m2 dla 2 osób  45 m2 dla 3 osób  55 m2 dla 4 osób  65 m2 dla 
5 osób  70 m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej 
kolejnej  osoby zwiększa  się normatywną powierzchnię  tego  lokalu o 5 m2  . W okresie od  I – XII 2010  r. 
wypłacono  łącznie  180  dodatków  mieszkaniowych  na  rzecz  20  rodzin,  na  łączną  kwotę  32.075,22  zł.   
najemcom lokali pod zarządem PKP w Katowicach – 4 dodatki (1 rodzina) na kwotę 370,76 zł  najemcom 
w budynkach prywatnych – 18 dodatków  (2  rodziny),  na kwotę 6.268,34  zł   właścicielom w Wspólnocie 
Mieszkaniowej  „Zgoda”  –  31  dodatków  (3  rodziny),  na  kwotę  6.015,97  zł    właścicielom w Wspólnocie 
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Mieszkaniowej „Stokrotka” – 24 dodatki (2 rodziny), na kwotę 2.922,38 zł  najemcom lokali pod zarządem 
Urzędu Gminy Chybie  –  103 dodatki  (12  rodzin),  na  kwotę  16.497,77  zł  Średnia wysokość wypłaconego 
dodatku  mieszkaniowego  wyniosła  178,20  zł  Pomoc  w formie  dodatków  mieszkaniowych  jest  zadaniem 
własnym gminy, koszty z nim związane pokrywane są w całości z budżetu gminy. 

USTAWA  O ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH  Przyznawanie  i wypłata  świadczeń  rodzinnych  jest 
zadaniem  zleconym  z zakresu  administracji  rządowej,  finansowanym  w formie  dotacji  celowej  z budżetu 
państwa.  Zasady  ustalania,  przyznawania  i wypłacania  świadczeń  rodzinnych  reguluje  ustawa  z dnia  28 
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Zadanie to jest 
realizowane w gminach od 01.05.2004 r. Świadczeniami rodzinnymi są: 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem 
w okresie  korzystania  z urlopu  wychowawczego,  wychowywania  dziecka  w rodzinie  wielodzietnej, 
kształcenia  i rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego,  rozpoczęcia  roku  szkolnego,  podjęcia  przez  dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”), 

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne. 

Zasiłek  rodzinny  i dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  przysługują  jeżeli  dochód  rodziny  w przeliczeniu  na 
osobę  nie  przekracza  kwoty  504  zł,  a w  przypadku  gdy  członkiem  rodziny  jest  dziecko  legitymujące  się 
orzeczeniem  o niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu 
niepełnosprawności,  gdy  dochód  ten  nie  przekracza  kwoty  583  zł.  Prawo  do  zasiłków  rodzinnych  oraz 
dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 listopada danego roku 
i trwa  do  dnia  31  października  następnego  roku kalendarzowego.  Podstawą  ustalania  prawa do  świadczeń 
rodzinnych  jest  przeciętny  miesięczny  dochód  członków  rodziny  uzyskany  w roku  kalendarzowym 
poprzedzającym  okres  zasiłkowy,  z uwzględnieniem  dochodu  uzyskanego  po  tym  roku  (np.  w bieżącym 
okresie zasiłkowym  trwającym od 01.11.2010r. do 31.10.2011r. ustalamy prawo do świadczeń  rodzinnych 
na podstawie dochodu z roku 2009, z uwzględnieniem dochodu uzyskanego po 31.12.2009 r.) W przypadku 
utraty  dochodu  prawo  do  zasiłku  ustala  się  na  wniosek  osoby,  na  podstawie  dochodu  pomniejszonego 
o utracony dochód. 

Jednorazowa  zapomoga  z tytułu  urodzenia  się  dziecka  –  przysługuje  niezależnie  od  dochodu,  wniosek 
o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. 

Zasiłek pielęgnacyjny  przysługuje bez względu na dochód: niepełnosprawnemu dziecku, osobie w wieku 
powyżej  16  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się  orzeczeniem  o znacznym  stopniu  niepełnosprawności,  lub 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia  21  roku  życia,  osobie  która  ukończyła  75  lat  (jeżeli  nie  ma  uprawnienia  do  dodatku 
pielęgnacyjnego). 

Świadczenie  pielęgnacyjne  przysługuje  osobom,  na  których  zgodnie  z przepisami  ustawy  –  kodeks 
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka,  jeżeli nie 
podejmuje  lub rezygnuje z zatrudnienia  lub  innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą 
legitymującą  się  orzeczeniem  o niepełnosprawności  wraz  ze  wskazaniami:  konieczności  stałej  lub 
długotrwałej  opieki  i pomocy  innej  osoby  w związku  ze  znacznie  ograniczoną  możliwością  samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji  i edukacji,  albo  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o znacznym  stopniu  niepełnosprawności. 
Po  zmianie  ustawy  o świadczeniach  rodzinnych,  od  dnia  1 stycznia  2010  r.  świadczenie  pielęgnacyjne 
przysługuje  bez  względu  na  dochód.  Wcześniej  świadczenie  pielęgnacyjne  przysługiwało,  jeżeli  dochód 
rodziny  w przeliczeniu  na  osobę  nie  przekraczał  kwoty  583  zł.  Jeżeli  osoba  pobierająca  świadczenie 
pielęgnacyjne nie posiada okresu ubezpieczenia: 20 letniego w przypadku kobiety i 25letniego w przypadku 
mężczyzny,  GOPS  opłaca  składkę  na  ubezpieczenie  emerytalne  i rentowe  przez  okres  pobierania 
świadczenia,  jednak  nie  dłużej  niż  do  osiągnięcia  w/w  okresów  ubezpieczenia.  Jeżeli  osoba  pobierająca 
świadczenie pielęgnacyjne nie posiada innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, GOPS opłaca 
również składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

Wysokości świadczeń rodzinnych: (od dnia 1 listopada 2009r.) 
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• zasiłek rodzinny (wypłacany miesięcznie): 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 91 zł 
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 98 zł na dziecko w wieku powyżej 
18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

• dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1000 zł. 

• dodatek z tytułu opieki na d dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – miesięcznie – 
400 zł, 

•  dodatek  z tytułu  wychowywania  dziecka  w rodzinie  wielodzietnej  –  miesięcznie  80  zł  (na  trzecie 
i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego), 

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji : na dziecko do 5 roku życia – miesięcznie 60 zł, na dziecko 
w wieku powyżej 5 do 24 roku życia – miesięcznie 80 zł. 

• z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo 100 zł, 

•  z tytułu  podjęcia  przez  dziecko  nauki  w szkole  poza  miejscem  zamieszkania:  w związku 
z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie 90 zł (od września do czerwca), 
w związku  z dojazdem  do  miejscowości  gdzie  znajduje  się  szkoła  –  miesięcznie  50  zł  (od  września  do 
czerwca), 

• zasiłek pielęgnacyjny – miesięcznie 153 zł, 

• świadczenia pielęgnacyjne – miesięcznie 520 zł, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – jednorazowo 1000 zł. 

W okresie od I – XII 2010 r. realizacja świadczeń rodzinnych przedstawia się: 

USTAWA  Z DNIA  7 WRZEŚNIA  2007  ROKU  O POMOCY  OSOBOM  UPRAWNIONYM  DO 
ALIMENTÓW 

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowana jest od dnia 
1 października  2008r.  Świadczenie  z funduszu  alimentacyjnego  przysługuje  osobie  uprawnionej  do 
alimentów  od  rodzica  na  podstawie  bezskuteczności  egzekucji  prowadzonej  na  podstawie  tytułu 
wykonawczego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę w rodzinie nie przekraczał 725 zł. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na 
okres świadczeniowy od miesiąca złożenia wniosku. Okres świadczeniowy trwa od dnia 1 października do 
dnia  30  września  następnego  roku  kalendarzowego.  Wniosek  o wypłatę  świadczenia  z funduszu 
alimentacyjnego  składa  się  w GOPS.  Do  wniosku  dołączyć  należy  zaświadczenie  o bezskuteczności 
prowadzonego  postępowania  egzekucyjnego  wydane  przez  komornika  sądowego  prowadzącego  to 
postępowanie.  Świadczenia  z funduszu  przysługują  w wysokości  bieżąco  ustalonych  alimentów,  jednakże 
nie  wyższej  niż  500  zł.  Dłużnik  alimentacyjny  jest  zobowiązany  do  zwrotu  organowi  właściwemu 
wierzyciela  (wypłacającemu  świadczenie  z funduszu)  należności  w wysokości  świadczeń  wypłaconych 
z funduszu  alimentacyjnego  łącznie  z ustawowymi  odsetkami.  W okresie,  w którym  osoba  uprawniona 
otrzymuje  świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego  komornik  sądowy  przekazuje  wyegzekwowane  od 
dłużnika  kwoty  zaliczone  na  poczet  alimentów  organowi  wierzyciela  (wypłacającemu  świadczenie 
z funduszu)  do  wysokości  wypłaconych  świadczeń  z funduszu  alimentacyjnego  wraz  z odsetkami.  20  % 
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wyegzekwowanych kwot  stanowi dochód własny gminy wierzyciela,  20 % stanowi dochód własny gminy 
dłużnika,  a pozostałe  60%  oraz  odsetki  stanowią  dochód  budżetu  państwa.  Po  zakończeniu  okresu 
świadczeniowego  lub  po  uchyleniu  decyzji  w sprawie  przyznania  świadczeń  z funduszu  alimentacyjnego 
wydaje  się  decyzję  administracyjną  w sprawie  zwrotu  należności  przez  dłużnika  alimentacyjnego.  Jeżeli 
dłużnik  alimentacyjny  nie  zwróci  w/w  należności,  podlegają  one  ściągnięciu  w trybie  przepisów  ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym a administracji. 

W okresie od I – XII 2010r. wypłacono: 

Ustawa  o pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów  nakłada  również  obowiązek  prowadzenia 
postępowań  wobec  dłużników  alimentacyjnych.  Działania  te  polegają  na  przeprowadzeniu  wywiadu 
alimentacyjnego oraz odebraniu oświadczenia majątkowego, które mają na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, 
dochodowej  i zawodowej  dłużnika  alimentacyjnego,  jego  stanu  zdrowia  oraz  przyczyn  nie  łożenia  na 
utrzymanie  osoby  uprawnionej.Jeżeli  dłużnik  alimentacyjny  zamieszkuje  na  terenie  naszej  gminy  jest 
wzywany  w celu  przeprowadzenia  wywiadu  i złożenia  oświadczenia  majątkowego.  Informacje  zawarte 
w wywiadzie  oraz  oświadczeniu  majątkowym  przekazywane  są  komornikowi  sądowemu  prowadzącemu 
postępowanie  egzekucyjne.  Jeżeli  dłużnik  alimentacyjny  nie  może  wywiązać  się  ze  swoich  zobowiązań 
z powodu braku zatrudnienia  jest zobowiązywany do zarejestrowania  się  jako bezrobotny  lub poszukujący 
pracy.  Gmina  informuje  powiatowy  urząd  pracy  o potrzebie  aktywizacji  zawodowej  dłużnika 
alimentacyjnego.W  przypadku  gdy  dłużnik  alimentacyjny  uniemożliwia  przeprowadzenie  wywiadu, 
odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, odmówił zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, 
odmówił przyjęcia propozycji pracy, organ właściwy dłużnika składa wniosek do prokuratora o ściganie za 
przestępstwo  określone  w art.  209  §1  kodeksu  karnego  (nie  alimentacji)  oraz  wniosek  do  starosty 
o zatrzymanie  prawa  jazdy  dłużnika  alimentacyjnego.Jeżeli  dłużnik  alimentacyjny  nie  mieszka  na  terenie 
naszej  gminy,  gmina  Chybie  przekazuje  gminie  właściwej  ze  względu  na miejsce  zamieszkania  dłużnika 
informację  o przyznaniu  osobie  uprawnionej  świadczeń  z funduszu  alimentacyjnego  oraz  wnioskuje 
o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.W okresie od  IXII 2010  r. prowadzono postępowanie 
wobec  32  dłużników  alimentacyjnych  zamieszkujących  na  terenie  naszej  Gminy.  W 12  przypadkach 
wystąpiono  do  prokuratury  z wnioskiem  o ściganie  za  przestępstwo  oraz  do  starosty  z wnioskiem 
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o zatrzymanie  prawa  jazdy  dłużnika  alimentacyjnego.  W 7  przypadkach  zobowiązano  dłużników  do 
zarejestrowania  się  jako  bezrobotny  i wystąpiono  do  PUP  o aktywizację  zawodową  dłużników 
alimentacyjnych.W  12  przypadkach,  w których  dłużnik  alimentacyjny  mieszka  na  terenie  innej  gminy, 
wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika do gminy właściwej ze względu na miejsce jego 
zamieszkania.W  stosunku  do  30  dłużników  alimentacyjnych  prowadzono  egzekucję  należności  z tytułu 
otrzymanych  przez  osoby  uprawnione  świadczeń  z funduszu  alimentacyjnego  w trybie  przepisów  ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

UTRZYMANIE OŚRODKA 

Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka w 2010 r. kształtowały się następująco: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej  / Rozdział Klasyfikacji Budżetowej  85219  /    ogółem =  478.198,50  zł 
z tego : • dotacja = 125.444,00 zł • gmina = 352.754,50 zł w tym koszty osobowe łącznie = 411.125,79 
zł z tego : dotacja = 125.444,00 , gmina = 285.681,79 zł 

 Dział Świadczeń Rodzinnych / Rozdział 85212 /  ogółem / wyłącznie koszty osobowe / = 89.351,37 zł 
z tego : • dotacja = 51.285,37 , • gmina = 38.066,00 zł 

 Projekt  „ProPozycja”  –  wydatki  na  utrzymanie  finansowane  przez  Unię  Europejską  w ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  /  Rozdział  Klasyfikacji  Budżetowej  85395  /    ogółem  = 
42.651,93 zł w tym koszty osobowe = 37.989,57 zł 

Łączny stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Chybiu  wyniósł  11,125  etatu.  W 2010  roku  GOPS  w Chybiu  wydała  1.277  decyzji 
administracyjnych w tym 2 decyzje odmowne. 

Pracownicy  prac  społecznie  użytecznych  Z tego  rodzaju  pracowników Urząd  korzysta  już  kolejny  rok. 
Programem objętych  było  5 osób wskazanych  przez GOPS:  3 w Urzędzie,  po  jednej w GOK  i Bibliotece. 
Pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy przez okres 10 godzin tygodniowo, otrzymując za godzinę 
pracy świadczenie w wysokości 6,80 zł w 60% refundowane przez Urząd Pracy. 

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Projekt  „ProPozycja  – Promocja  i wspieranie  aktywnej  integracji  społecznej  na  terenie  gminy Chybie” 
stworzony  został  i jest  realizowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu 
w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej  integracji Priorytetu VII Promocja  integracji  społecznej 
Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.  Projekt  ten, współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  wdrażany  jest  na  podstawie  umowy  ramowej  zawartej  pomiędzy 
Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Chybie – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

Opis  ogólny  –  realizacja  projektu  w roku  2010  Rekrutacja  do  projektu  przeprowadzona  na  przełomie 
lutego  i marca  2010  wyłoniła  15  uczestników  Projektu.  Taką  liczbę  uczestników  zakładano  w tej  edycji 
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Projektu. Z powodu rezygnacji jednej osoby w połowie przebiegu projektu, na jej miejsce zakwalifikowano 
kolejną z listy rezerwowej. Ostatecznie w roku 2010 wsparciem w ramach projektu zostało objętych 16 osób 
będących  w wieku  aktywności  zawodowej,  pozostających  bez  zatrudnienia  lub  zatrudnionych,  ale 
zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,  które  jednocześnie  korzystały  ze  świadczeń  pomocy  społecznej. 
Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna w/w osób. Cykl życia projektu składał się 
z tzw.  zajęć  „miękkich”,  podczas  których Uczestnicy mieli  szansę  podnieść  swoje  kompetencje  społeczne 
i kursów  zawodowych  dobranych  dla  każdego  z Uczestników  zgodnie  z ich  możliwościami 
i predyspozycjami  zawodowymi.  Zajęcia  w projekcie  rozpoczęły  się  w maju  2010  r.  Najpierw  odbyły  się 
indywidualne  spotkania  z psychologiem,  następnie  przeprowadzono  cykl  zajęć  z zakresu  podnoszenia 
kompetencji i umiejętności społecznych. W miesiącu lipcu odbyły się warsztaty „Aktywne poruszanie się po 
rynku pracy” – zorganizowane dodatkowo w ramach projektu. Wsparcie  to odbywało się na  terenie gminy 
Chybie.  Podczas  8 godzinnych  zajęć  Uczestnikom  Projektu  zapewniano  posiłek.  Po  indywidualnych 
konsultacjach  z doradcą  zawodowym  i stworzeniu  „Indywidualnych  ścieżek  kompetencji  zawodowych”, 
a także  po  drugim  indywidualnym  poradnictwie  psychologicznym,  Uczestnicy  wybrali  kursy  zawodowe, 
które odbywały się w okolicznych miastach i były prowadzone przez firmy zewnętrzne (wrzesień grudzień). 
Dodatkowo  zorganizowano  kurs  podnoszący  kwalifikacje  zawodowe  –  prawo  jazdy  kat. B. W listopadzie 
2010 r. odbyło się kolejn6e wsparcie „miękkie” polegające na przeprowadzeniu warsztatów motywacyjnych 
oraz ostatnie indywidualne spotkanie z psychologiem. Przez cały okres trwania projektu wszyscy Uczestnicy 
projektu byli  objęci wsparciem pracownika  socjalnego,  który prowadził  szeroko  rozumianą pracę  socjalną 
i monitorował realizację kontraktów socjalnych zawartych z w/w. 

Formy wsparcia dla Uczestników projektu. Szczegółowa charakterystyka form wsparcia, jaką Uczestnicy 
projektu  otrzymali  w ramach  tzw.  aktywnej  integracji  (aktywizacja  społeczna,  zawodowa  i edukacyjna) 
przedstawia się następująco: 

1) indywidualne poradnictwo psychologiczne (3h dla każdego Uczestnika) 

2) możliwość udziału w indywidualnej terapii psychologicznej 

3) cykl szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności społecznych: 

a) zajęcia integracyjne (8h) 

b) trening skutecznego rodzica wg T. Gordona (24h) 

c) warsztaty radzenia sobie ze stresem (8h) 

d) trening umiejętności interpersonalnych (8h) 

e) warsztaty motywujące (16h) 

4) warsztaty pt. „Zmień swój stylznajdź pracę” (20h) 

5) indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (2h dla każdego Uczestnika) 

6) kursy zawodowe : 

a) sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i programu SUBIEKT  6 osób 

b) księgowość małej firmy wraz z obsługą komputera  3 osoby 

c) opiekunka do dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  4 osoby 

d) palacz kotłów centralnego ogrzewania  2 osoby 

e) kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe: kurs prawa jazdy kat. B – 10 osób 

Dodatkowo  w ramach  projektu  zorganizowano  30godzinne  warsztaty  „Aktywne  poruszanie  się  po 
rynku  pracy”,  podczas  których  w/w  zapoznali  się  z metodami  tworzenia  dokumentów  aplikacyjnych, 
potrzebami rynku pracy oraz sposobami prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. 

Działania środowiskowe Nową formą wsparcia, jaką zostali objęci Uczestnicy tegorocznej edycji projektu 
to  działania  środowiskowe,  w ramach  których  zorganizowano  pięć  imprez  środowiskowych  w ramach 
„Rodzinnej Akademii Radości” oraz dwie wycieczki integracyjne. 

•  „Rodzinna  Akademia  Radości”  W miesiącu  sierpniu  i wrześniu  odbyły  się  pilotażowe  spotkania 
w ramach  Rodzinnej  Akademii  Radości,  gdzie  podczas  gminnych  festynów Uczestnicy  projektu  oraz  ich 
otoczenie, a także wszyscy uczestnicy festynów, mieli okazję poznać metody kreatywnego spędzania czasu 
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wolnego wraz z dziećmi. Natomiast przez 3 kolejne niedziele w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 
odbyły  się  spotkania  stacjonarne  w ramach  RODZINNEJ  AKADEMII  RADOŚCI  –  w których  łącznie 
uczestniczyło ok. 80 osób. W w/w cyklicznych  imprezach na  terenie Chybia wszyscy mieszkańcy gminy  
zwłaszcza  rodzice  wraz  z dziećmi,  mogli  spędzić  czas  wolny,  a jednocześnie  zdobyć  wiedzę  na  temat 
ciekawych,  łatwych oraz  tanich metod  i form  spędzania  czasu wolnego  z dziećmi. Natomiast  dzieci miały 
okazję zobaczyć w rodzicach nie tylko autorytet wychowawczy, ale jednocześnie partnera do zabawy. Celem 
„Rodzinnej Akademii Radości”  była  zarówno  integracja wszystkich mieszkańców gminy,  jak  i edukacja   
pokazanie rodzicom, jak największego wachlarza form zabawy z dziećmi. Formy te miały charakter zarówno 
plastyczny, muzyczny, sportowy, jak i inny np.: gotowanie, majsterkowanie. Ponadto dzięki Akademii udało 
się  przełamać  niektóre  stereotypy  –  udowodniono,  że  wszystkie  dzieci  mogą  i potrafią  odnaleźć  się 
w zabawach  uważanych  stereotypowo  za  „chłopięce”  lub  „dziewczęce”  np.  dziewczynki  chętnie  grały 
w kapsle, a chłopcy zrobili bransoletki z koralików i ochoczo wypiekali ciasteczka. 

• Wycieczki  integracyjne We wrześniu Uczestnicy projektu wraz z rodzinami udali się na wycieczkę do 
Ustronia. Mimo deszczowej  pogody  zarówno najmłodsze  kilkuletnie  dzieci,  jak  i ich  starsi  opiekunowie – 
w tym babcie  zdobyli  szczyt Równica,  a później  skorzystali  z kilku  atrakcji  „Extreme Parku”. W miesiącu 
listopadzie  w/w  i ich  rodziny  oraz  najbliższe  otoczenie  odwiedzili  Teatr  Polski  w Bielsku  –Białej,  gdzie 
obejrzano spektakl rodzinny „Moje drzewko pomarańczowe”, a po sztuce w zaciszu kawiarenki pod teatrem 
wszyscy mogli porozmawiać z głównym bohaterem i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. 

Podsumowanie  Ogólna  wartość  projektu  systemowego  GOPS  w 2010  roku  wyniosła  139  764,11  zł 
z czego dofinansowanie z EFS stanowiło 125 088,88 zł. a wkład własny – 14 675,23 zł. W projekcie wzięło 
udział  16  osób.  Piętnaście  Uczestników  zakończyła  z sukcesem  całą  „ścieżkę”  przewidzianą  w projekcie 
biorąc udział w wszystkich formach wsparcia. W roku 2010 zorganizowano łącznie 114 godzin warsztatów 
podnoszących  kompetencje  i umiejętności  społeczne;  75  godzin  indywidualnych  konsultacji  ze 
specjalistami;  5 rodzajów  kursów  zawodowych;  2 wycieczki  integracyjne;  5 integracyjnych  imprez 
środowiskowych w ramach  „Rodzinnej Akademii Radości”. Dla większości Uczestników  najistotniejszym 
elementem  projektu  były  kursy  zawodowe  oraz  podnoszące  kwalifikacje  zawodowe,  a także  warsztaty 
poruszania  się  po  rynku  pracy  i warsztaty  „Zmień  swój  styl  – Znajdź  pracę”. W/w osoby  bardzo wysoko 
oceniły  sposób  realizacji  projektu.  Ponadto  prawie wszyscy  sadzą,  iż  po  uczestnictwie w takim  projekcie 
znajdą  pracę.  Wysoka  wiara  we  własne  możliwości,  podniesienie  kwalifikacji  zawodowych  oraz 
umiejętności społecznych, a także poczucie lepszej integracji ze społecznością lokalną to cechy, które mogą 
poprawić  pozycje  na  rynku  pracy.  Aktualnie  3 osoby  z w/w  pracują  zawodowo  co  znaczy,  że  sukces 
projektu kształtuje się na poziomie 20 %. Ponadto jedna osoba w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
(po pięćdziesiątym roku życia) podjęła prace społecznieużytecznych na terenie naszej gminy. Cztery Panie, 
które  ukończyły  kurs  „opiekunka  do  dzieci,  osób  starszych,  chorych  i niepełnosprawnych”  mają  szansę 
starać się o pracę w bielskim szpitalu nr 2 na nowo otwieranym oddziale opieki długoterminowej. Panie  te 
zostały  bardzo  pozytywnie  ocenione  podczas  praktyk  w w/w  szpitalu  i dostały  propozycję  aplikowania 
o stanowiska  pomocnicze  podczas  kompletowania  zespołu  na  w/w  oddział.  Wszystkie  10  osób,  które 
uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B przystąpiło do egzaminu w grudniu zeszłego roku. Niestety, żadna 
z w/w osób nie zdała egzaminów w pierwszym  terminie. Nie bez znaczenia  jest  jednak  fakt,  że większość 
z tych  osób  nie  poddała  się  i nadal  podchodzi  do  egzaminów  aby  zdobyć  prawo  jazdy,  angażując własne 
środki  finansowe. Uczestnicy  projektu,  którzy  pozostali  osobami  bezrobotnymi–  zarejestrowanymi w PUP 
dzięki  temu, że zakończyli kontrakt socjalny w ramach projektu, mają obecnie większe szanse na wsparcie 
ze  strony  Urzędu  tj.  np.:  otrzymanie  propozycji  oferty  pracy  lub  stażu.  Udział  Uczestników  w projekcie 
wyposażył  w/w  w niezbędne  kompetencje  do  poruszania  się  po  rynku  pracy,  zarówno  w umiejętności 
zawodowe,  jak  i społeczne.  Kolejne  miesiące  pokażą  skuteczność  takich  form  wsparcia.  Jednak 
doświadczenie  z poprzednich  lat  dowodzi,  że  spora  cześć  Uczestników  projektu  systemowego  podejmuje 
pracę i całkowicie usamodzielnia się, nie potrzebując już wsparcia naszego Ośrodka. 

W dniu 08 grudnia  2009  r. Gmina Chybie otrzymała  decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego  o dofinansowaniu  projektu  pt.  „ANGIELSKI  I KOMPUTER  NIE  JEST MI  OBCY”  w ramach 
Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Projekt uzyskał 78 punktów i zajął 6 miejsce na 84 złożone wnioski. Projekt realizowany był 
od 1 lutego 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do kształcenia 
w obszarze  kompetencji  kluczowych  54osobowej  grupy  mieszkańców  gminy  Chybie  poprzez 
przeprowadzenie poniższych kursów: 
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•  50godzinny  kurs  z podstaw  obsługi  komputera  i Internetu  w Chybiu,  w ramach  którego  certyfikaty 
uzyskało 19 mieszkańców gminy Chybie; 

•  50godzinny  kurs  z podstaw  obsługi  komputera  i Internetu  w Mnichu,  w ramach  którego  certyfikaty 
uzyskało 10 mieszkańców gminy Chybie; 

• 80godzinny kurs z podstaw  języka angielskiego w Chybiu, w ramach którego certyfikaty uzyskało 12 
mieszkańców gminy Chybie; 

• 80godzinny kurs z podstaw języka angielskiego w Mnichu, w ramach którego certyfikaty uzyskało 12 
mieszkańców gminy Chybie; 

W projekcie wzięło udział 37 kobiet, 17 mężczyzn (taki podział  jest wynikiem przeprowadzonej analizy 
na podstawie zasady  równości szans), w tym 37 osób pracujących oraz 17 osób pozostających bez stałego 
zatrudnienia.  Rekrutacja  na  kurs  j.  angielskiego  oraz  kurs  podstaw  obsługi  komputera  i Internetu  została 
przeprowadzana  zgodnie  z zasadą  równości  szans  w Urzędzie  Gminy  Chybie  po  wcześniejszym 
rozpropagowaniu na terenie całej gminy stosownych informacji za pomocą ulotek, plakatów, prasy lokalnej 
i strony  internetowej.  Kursy  z języka  angielskiego  odbywały  się  2x  w tygodniu  po  2 godziny  przez 
6 miesięcy,  natomiast  kursy  z podstaw  obsługi  komputera  i Internetu  odbywały  się  2x  w tygodniu  po 
2 godziny przez 3 miesięcy. Wartość dofinansowania wyniosła 45.140,00 zł. 

DZIAŁ854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Ze  środków  budżetowych  wydatkowano:  sprzęt  RTV  radio,  odtwarzacz  na  świetlicę  –  558,00  zł  (SP 
Mnich) materiały  papiernicze,  plastyczne–  914,35  zł  (ZSP) wyposażenie  świetlicy w gry,  puzzle,  książki, 
filmy DVD – 1.723,65 zł (ZSP) stół do piłkarzyków – 699,00 zł (ZSP) 

Pomoc  materialna  dla  uczniów  w okresie  od  stycznia  ’10  do  czerwca  ’10  przyznana  została  jako 
stypendium  szkolne  w formie,  o której  mowa  w uchwale  Nr  XXVIII/177/05  Rady  Gminy  Chybie  z dnia 



Id: BAZRFHJZAXXOWYVFAARNWHQIG. Podpisany Strona 52

7 czerwca  2005  r.  w sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie tzn. w formie: 

1) całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  udokumentowanych  kosztów  udziału  w zajęciach  edukacyjnych, 
wykraczających  poza  zajęcia  realizowane  w szkole  w ramach  planu  nauczania,  a także  w zajęciach 
realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności udziału w: 

a) zajęciach nauki języków obcych, 

b) zajęciach sportowych, 

c) zajęciach plastycznych, 

d) zajęciach muzycznych, 

e) zajęciach wyrównawczych, 

f) zajęciach  korygujących  udokumentowane  wady  lub  schorzenia  (gimnastyka  korekcyjna,  zajęcia 
z logopedą), 

g) tzw. zielonych szkołach, 

h) zawodach  sportowych  lub  imprezach  kulturalnych  organizowanych  przez  szkołę  lub  inne  instytucje 
działające na rzecz dzieci i młodzieży, 

i) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkołę; 

2) całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  udokumentowanych  kosztów  poniesionych  przez  uczniów,  o których 
mowa  w art.  90d  ust.  4 ustawy,  w przypadku  pobierania  nauki  poza  miejscem  zamieszkania,  w tym 
w szczególności kosztów związanych z: 

a) zakwaterowaniem w internacie lub na stancji, 

b) dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne); 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: 

a) podręczników szkolnych, 

b) słowników i encyklopedii, 

c) edukacyjnych programów komputerowych, 

d) odzieży i obuwia sportowego, 

e) przyborów szkolnych i pomocy naukowych. 

Stypendia szkolne realizowane były jako częściowa albo całkowita refundacja poniesionych kosztów, po 
uprzednim  dostarczeniu  dowodów  potwierdzających  wydatki,  przelewem  na  rachunek  oszczędnościowo   
rozliczeniowy  rodziców  ucznia  lub  pełnoletniego  ucznia  albo  gotówką w kasie Urzędu Gminy w Chybiu. 
W 2010  r.  pomocą materialną  objętych  zostało:  18  uczniów  szkół  podstawowych,  9 uczniów  gimnazjów, 
6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Rodzaj wydatku budżetowego  plan 
początkowy 

zmiana planu + 
 

plan po 
zmianach 

wykonanie za 
2010r. 

% wskaźnik 
wzrostu 

Ogółem  6 443 940,00  989 528,89  5 454 411,11  1 928 886,46  35,4% 
w tym:  0,00    
Gospodarka ściekowa i ochrona wód  5 821 100,00  1 309 295,00  4 511 805,00  1 197 019,09  26,5% 
wydatki bieżące  81 100,00  61 000,00  20 100,00  16 331,40  81,3% 
# opłaty środowiskowe  1 000,00  0,00  1 000,00  691,00  69,1% 
# remonty BOSa  80 100,00  61 000,00  19 100,00  15 640,40  81,9% 
wydatki majątkowe  5 740 000,00  1 248 295,00  4 491 705,00  1 180 687,69  26,3% 
# budowa oczyszczalni i kanalizacji  5 740 000,00  1 248 295,00  4 491 705,00  1 180 687,69  26,3% 
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Gospodarka odpadami  30 000,00  0,00  30 000,00     0,0% 
wydatki bieżące  30 000,00  0,00  30 000,00  6 963,20  23,2% 
# opracowanie gminnego programu 
usuwania azbestu 

30 000,00  0,00  30 000,00  6 963,20  23,2% 

Oczyszczanie miast i wsi  158 000,00  19 459,00  138 541,00  115 547,51  83,4% 
wydatki bieżące  158 000,00  19 459,00  138 541,00  115 547,51  83,4% 
# likwidacja dzikich wysypisk  5 500,00  0,00  5 500,00  2 340,02  42,5% 
# zbiórka odpadów wielkogabarytowych  30 000,00  0,00  30 000,00  21 731,70  72,4% 
# edukacja proekologiczna  3 000,00  1 541,00  4 541,00  2 363,95  52,1% 
# ekogazetka  1 500,00  0,00  1 500,00  1 476,20  98,4% 
# referendum w sprawie odbioru odpadów  13 000,00  13 000,00  0,00  0,00  0,0% 
# utrzymanie czystości  60 000,00  8 000,00  52 000,00  44 467,77  85,5% 
# odkomarzanie  45 000,00  0,00  45 000,00  43 167,87  95,9% 
Utrzymanie zieleni  30 000,00  8 000,00  38 000,00  35 379,45  93,1% 
wydatki bieżące  30 000,00  8 000,00  38 000,00  35 379,45  93,1% 
# utrzymanie zieleni na terenie gminy i w 
parku 

30 000,00  8 000,00  38 000,00  35 379,45  93,1% 

Ochrona powietrza atmosferycznego  97 200,00  148 800,00  246 000,00  192 000,00  78,0% 
wydatki bieżące  97 200,00  148 800,00  246 000,00  192 000,00  78,0% 
# realizacja programu ograniczenia niskiej 
emisji 

97 200,00  148 800,00  246 000,00  192 000,00  78,0% 

Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych  248 640,00  178 225,11  426 865,11  333 158,87  78,0% 
wydatki bieżące  228 640,00  17 052,14  245 692,14  198 844,81  80,9% 
# energia  157 500,00  11 652,14  169 152,14  133 907,48  79,2% 
# konserwacja  55 000,00  5 400,00  60 400,00  55 524,74  91,9% 
# dzierżawa słupów  7 140,00  0,00  7 140,00  4 020,66  56,3% 
# oświetlenie świąteczne  9 000,00  0,00  9 000,00  5 391,93  59,9% 
wydatki majątkowe  20 000,00  161 172,97  181 172,97  134 314,06  74,1% 
# oświetlenie ul. Kamienna/Dębowa  10 000,00  7 940,00  2 060,00  2 054,87  99,8% 
# oświetlenie ul. Słowicza  10 000,00  6 050,00  3 950,00  3 946,83  99,9% 
# oświetlenie ul. Leśna/Podleśna  0,00  7 073,39  7 073,39  7 072,02  100,0% 
# oświetlenie ul. Kasztanowa  0,00  11 769,75  11 769,75  7 117,16  60,5% 
# oświetlenie ul. Podgroble  0,00  41 495,51  41 495,51  25 990,61  62,6% 
# oświetlenie ul. Czereśniowa  0,00  24 222,00  24 222,00  23 221,71  95,9% 
# oświetlenie ul. Miarki/Darwina  0,00  38 938,57  38 938,57  27 978,60  71,9% 
# oświetlenie ul. Sienkiewicza  0,00  51 663,75  51 663,75  36 932,26  71,5% 
Pozostała działalność  59 000,00  4 200,00  63 200,00  55 781,54  88,3% 
wydatki bieżące  59 000,00  4 200,00  63 200,00  55 781,54  88,3% 
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt  20 000,00  10 000,00  10 000,00  9 600,00  96,0% 
# unieszkodliwianie padłych zwierząt  3 000,00  7 000,00  10 000,00  9 513,50  95,1% 
# remonty placu zabaw  30 000,00  0,00  30 000,00  23 981,40  79,9% 
# zakupy w ramach ochrony przyrody  0,00  4 200,00  4 200,00  3 902,44  92,9% 
# utrzymanie fontanny  6 000,00  3 000,00  9 000,00  8 784,20  97,6% 

W dniu 25 maja podpisano umowę z firmą AKTYN sp.z o.o. na usługę pełnienia obowiązków inwestora 
zastępczego  dla  projektów  „Ochrona wód  zbiornika wody  pitnej  dla  aglomeracji Górnego Śląska  poprzez 
budowę  systemu  oczyszczania  ścieków  etap  I zadanie  1’  i „Ochrona  wód  zbiornika  wody  pitnej  dla 
aglomeracji  Górnego  Śląska  poprzez  budowę  systemu  oczyszczania  ścieków  etap  II  zadanie  1’.  Umowa 
zawarta  została  na  okres  do  31  grudnia  2012  r.  z ryczałtowym wynagrodzeniem  brutto  335.134,00  zł.  20 
września  2010r.  podpisano  umowę  z Bielskim  Przedsiębiorstwem  Budownictwa  Przemysłowego  SA 
i AQUA System Sp. z o.o. na budowę systemu kanalizacji  sanitarnej w Gminie Chybie w ramach projektu 
pn.  „Ochrona  wód  zbiornika  wody  pitnej  dla  aglomeracji  Górnego  Śląska  poprzez  budowę  systemu 
oczyszczania  ścieków  sanitarnych  w Gminie  Chybie  –  etap  II  zadanie  1”.  Roboty  zgodnie  z umową 
rozpoczęły  się  27 września  2010r.  a termin  zakończenia  przypada  na  31  grudnia  2011r. Wartość  zadania 
brutto  to  5.115.118,64  zł.  Projekt  uzyskał  dofinansowanie  w ramach  PROW  w wysokości  75%  wartości 
netto. 
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W  dniu  1 października  2010r.  podpisana  została  umowa  z Bielskim  Przedsiębiorstwem  Budownictwa 
Przemysłowego  SA  na  budowę  oczyszczalni  ścieków w Gminie  Chybie w ramach  projektu  pn.  „Ochrona 
wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków 
sanitarnych  w Gminie  Chybie  –  etap  I zadanie  1”.  Wykonanie  robót  planowane  jest  w okresie  od  11 
października  2010r.  do  15  czerwca  2012r.  Wartość  umowy  wynosi  8.199.547,89  zł  brutto.  Zadanie 
finansowane jest częściowo pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach. 

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Instytucja  kultury,  jaką  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  w Chybiu  prezentując  wykonane  działania 
kulturalne,  organizacyjne  i finansowe  w okresie  styczeń  –grudzień  jak  i projekty  długofalowe,  kieruje  się 
przede wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów ośrodka. Oferowane propozycje kulturalne 
uważamy za zróżnicowane i atrakcyjne dla lokalnej społeczności. 

Działalność  podstawowa. W ciągu  roku  Gminny  Ośrodek  Kultury  zorganizował  lub  współorganizował 
kilkadziesiąt  różnych  propozycji  kulturalnych  na  terenie  naszej  Gminy,  a także  dokonał  kilkunastu 
prezentacji dorobku własnego, miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy 
GOK,  poza  naszą  Gminą.  Zrealizowano  wszystkie  zaplanowane  imprezy  plenerowe  z „Żabionaliami”  na 
czele,  tj:  Festiwal  Piosenki Dziecięcej  „Młoda Gwiazda”,  „Dzień Dziecka”,  „Rodzinny Rajd Rowerowy”, 
„Piknik  Filmowy  Z AKF  „Klaps”,  „Jarmark  Ekologiczny”  ,  „Zlot  Pojazdów  Zabytkowych”  oraz  cykl 
koncertów plenerowych „Zawsze o 21wszej”. Ponadto koncerty, spotkania teatralne, wystawy fotograficzne 
i premiery  filmowe,  spotkania  autorskie  i tematyczne,  promocje  książek.  Szczególną  uwagę  pragniemy 
zwrócić  na  premiery  spektakli  muzycznych  zrealizowanych  z grupą  wokalną  pt.  „Gdzie  ta  bohema – 
piosenki Jonasza Kofty” i „Pieśni żydowskie” i grupą teatralną „Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze”, 
„Księżniczka  na  huśtawce  marzeń”  oraz  kontynuację  imprezy  na  Hali  Sportowej  w Chybiu  pt.  „Show 
Dance”.  W naszej  działalności  podstawowej  wielką  wagę  przykładamy  do  funkcjonowania  grup 
warsztatowych,  działających  przy  GOK.  Przekonaliśmy  się,  iż  wspólne  projekty  różnych  grup 
warsztatowych  owocują  ciekawymi  propozycjami  kulturalnymi.  W GOK  obecnie  funkcjonuje  12  grup 
warsztatowych,  odbywają  się  również  spotkania  klubowe  w „Klubie  pod  Amfiteatrem”  i AKF  „Klaps” 
Łączna  ilość dzieci  i młodzieży  i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych 
i klubowych to około 90 osób. 

Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy. Od momentu dopuszczenia 
do  różnych  środków  i funduszy  instytucji  kultury  staramy  się  aktywnie  uczestniczyć  w pozyskiwaniu 
funduszy  na  projekty  realizowane  bądź  planowane  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury.  Udaje  się  składać 
wnioski,  które  w coraz  większej  ilości  są  akceptowane  i kierowane  do  realizacji.  W ubiegłym  roku 
zrealizowaliśmy  kolejne  odsłony  „Odlotowej  kuchni  objazdowej  na  bis”  oraz  projekt  „Niechybnie – 
niebanalna  sztuka  użytkowa”  ze  środków  programów  „Młodzi  Menadżerowie  Kultury  „  i „Make 
a Connection  Przyłącz  się”.  Pozyskaliśmy  również  środki  na  realizację  projektu  „Wariacje  na  szafę 
i wizerunek”  wraz  z grupą  nieformalną  „Aktyw”  działającą  przy  GOK.  Dużym  przedsięwzięciem 
realizowanym w II półroczu był projekt „Rodzinnej Akademii Radości”, realizowany dla GOPS w Chybiu. 

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu. W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa 
projektów  i młodzieży  w konkursach,  festiwalach  i innych  wydarzeniach  pozwalających  zaprezentować 
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twórczość i działalność GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Do 
najważniejszych  w roku  ubiegłym  należy  prezentacja  spektakli  muzycznych  oraz  filmów  GOK 
w okolicznych miejscowościach m.in.:  pokaz  spektaklu  „Sam na Sam” w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu, 
pokaz filmu „15 fotografii” w Teatrze Polskim w Bielsku  Białej, pokaz filmu „15 fotografii” w Warszawie 
w kinie  „Muranów”,  udział  grupy  nieformalne  „Aktyw”  działającej  przy GOK w warsztatach  pt.  „  Piknik 
Make  a Connection”  w Warszawie,  udział  formacji  taneczne  „Faboo”  w imprezie  gminy  partnerskiej 
w Cierlicku, udział  filmów AKF „Klaps” na  festiwalach  filmów offowych  , w tym m.in. w konkursie kina 
offowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni  (film „15 fotografii), udział grupy perkusyjnej 
„mniejwięcej”  w konferencji  w Ustroniu,  pokaz  spektaklu  „Starsi  Panowie  Dwaj  „  w Strumieniu,  pokazy 
filmów „Małe szaleństwa” i „Na jagody” w MDK Żory 

Działalność  wydawnicza  i filmowa.  Staramy  się  prowadzić  również  aktywną  działalność  wydawniczą. 
Publikujemy  książki,  wydajemy  informator  kulturalny  „Stop  Klatka”  oraz  materiały  dokumentujące 
wydarzenia  w naszej  miejscowości.  To  ważne  pole  dla  nas  ze  względu  na  wartości  dokumentalne 
i archiwizacyjne  tych  pozycji.  W 2010  roku:  sfinansowaliśmy  wydanie  4 numerów  „Gazety  Zarzeckiej”, 
wydaliśmy 10 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”, wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów 
filmowych  DVD  (przedstawienia  teatralne,  muzyczne,  filmy  AKF  „Klaps”),  współprodukcja  filmu 
fabularnego  „Agape”  w raz  z reżyserem  z Chybia  Krzysztofem  Pietroszkiem,  mieszkającym  na  stałe 
w Kanadzie,  realizowaliśmy  sprzedaż  breloczków  i odznaki  gminy  Chybie,  realizacja  filmów  szkoły 
filmowej  przy  AKF  „Klaps”  –  uczniowie  szkoły  podstawowej,  produkcja  filmów  fabularnych  „Małe 
szaleństwa zwane miłością” o raz „Na jagody” 

Współpraca  z organizacjami  pozarządowymi  i szkołami.  Bardzo  cenna  i inspirująca  jest  współpraca 
z miejscowymi  organizacjami  pozarządowymi,  podejmujemy  wspólne  projekty  kulturalne.  Pomagamy  im 
organizować  imprezy  i wydarzenia  okolicznościowe.  Chcemy  również  wspomnieć  o współpracy 
z miejscowymi  szkołami,  w zakresie  pomocy  technicznej  i sprzętowej.  Do  najważniejszych  tegorocznych 
projektów  zaliczamy m.in. wydawanie  „Gazety  Zarzeckiej”  z TMZ,  spotkanie  opłatkowe Koła  Emerytów 
i Rencistów,  organizację  Festiwalu  Piosenki  „Utopiec”  i Dnia  Ekologicznego  w ramach  Żabionaliów  ze 
Stowarzyszeniem  „EkoŻycie”  ü  realizacja  projektu  „Odlotowa  Kuchnia  Objazdowa”  wraz  z KGW, 
spotkania koła pszczelarskiego, współpracę przy organizacji  imprezy „Piknik Rodzinny” przy SP Zaborze, 
współpracę  przy  organizacji  imprezy  „Piknik  Rodzinny”  przy  SP Nr  2 Chybie,  współrealizacja  spektaklu 
teatralnego  –  „Tu  je  moi  miejsce”  wraz  z Gimnazjum  w Chybiu,  udział  w akcji  „Cała  Polska  czyta 
dzieciom” w SP Mnich 

Remonty  i wyposażenie.  Stale  dbamy  o poprawę  naszej  bazy  lokalowej  w postaci  drobnych  napraw 
i remontów.  Wciąż  doposażamy  również  ośrodek  w coraz  lepszej  jakości  sprzęt  niezbędny  do  realizacji 
naszych  zadań.  W 2010  roku  to  szereg  doposażeń  sprzętu  akustycznego  i filmowego  m.in.    sprzęt 
akustyczny  i oświetleniowy  –  (odtwarzacze  TASCAM,  głowice  ruchome  FUTURELIGHT,  dostawki  do 
miksera  YAMAHA,  punktowiec,  mikrofony  ,  okablowanie  i akcesoria)    sprzęt  filmowy  –  (mikroporyt 
filmowe SENNHEISER, mikser do dźwięku, oświetlenie filmowe, statyw Manfrotto, komplety żarówek) 

Rozliczenie finansowe za 2010 roku przedstawia się następująco: 
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Na  dzień  31  grudnia  2010r.  GOK  nie  posiadał  zobowiązań  w tym  wymagalnych.  Środki  pieniężne 
wynosiły  5.449,66  zł  (  71,24  zł  w kasie  i 5.378,42  zł  na  rachunku  bankowym).  Pozostałe  należności 
wynosiły 17.394 zł ( z tytułu podatków). Nie zanotowano należności wymagalnych. 

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w Chybiu  stanowi  samorządową  instytucję  kultury  Gminy  Chybie  na 
podstawie  uchwały  Rady  Gminy  Chybie  Nr  XXIV/135/2000  z dnia  8 listopada  2000  roku  nadano  statut 
Gminnej  Biblioteki  Publicznej.  Zatrudnienie  na  dzień  31.12.2010  rok  –  4 osoby  tj.  2,85  etatu  w tym: 
dyrektor 1 etat , główny księgowy ¼ etatu, bibliotekarze 1,6 etatu 

Podstawą gospodarki  finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu  jest plan finansowy instytucji 
utworzony  na  podstawie  otrzymanej  dotacji  podmiotowej  w wysokości  190.000,00  zł.  Szczegółowe 
sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco : 
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Brak  należności  i zobowiązań  publiczno  prawnych  za  2010  r.  W koszty  grudnia  2010  roku  ujęto 
rozliczenie faktury za rozmowy telefoniczne w wysokości 91,99 zł. Środki pieniężne pozostałe na rachunku 
bankowym zostaną przeznaczone na działalność statutową jednostki. 

Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 
CHRONIONEJ PRZYRODY 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
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Nie uzyskano dofinansowania dla zadania "Zajęcia sportoworekreacyjne w pływaniu dla uczniów szkół 
gminnych". 

 

Wójt Gminy Chybie 

Elżbieta DubiańskaPrzemyk


