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I. Gmina Oświęcim – informacje ogólne  
 

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

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

Katowicami i Bielskiem-Białą.  

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

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

otaczają pierścieniem miasto Oświęcim. W ich ramach funkcjonuje 13 jednostek 

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

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

nazwach, jak nazwy miejscowości.  

Nieznacznie zmniejszeniu uległa liczba mieszkańców gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wyniosła 18 674 osób, a na koniec 2021 r. 18 672 osób, co oznacza spadek o 2 osoby. 

1. Organizacja Urzędu Gminy w 2021 r.: 

1) Wydział Organizacyjno-Społeczny,  

2) Wydział Finansów i Budżetu Gminy, 

3) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

4) Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,  

5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, 

6) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

7) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 

8) Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

9) Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, 

10) Radca Prawny, 

11) Audytor Wewnętrzny. 

2. Jednostki organizacyjne gminy Oświęcim: 

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu, 

3) Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, 

4) Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, 
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5) Przedszkole Samorządowe w Rajsku, 

6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach, 

7) Przedszkole Samorządowe w Brzezince, 

8) Przedszkole Samorządowe w Grojcu, 

9) Przedszkole Samorządowe w Zaborzu, 

10) Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej, 

11) Przedszkole Samorządowe we Włosienicy, 

12) Szkoła Podstawowa w Rajsku, 

13) Szkoła Podstawowa w Brzezince, 

14) Szkoła Podstawowa w Babicach, 

15) Szkoła Podstawowa w Grojcu, 

16) Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej, 

17) Szkoła Podstawowa we Włosienicy, 

18) Szkoła Podstawowa w Zaborzu. 

3. Skład Rady Gminy Oświęcim w 2021 r. w stosunku do 2020 r. nie uległ zmianie i przedstawia 

się następująco: 

1) Bernardyna Bryzek – Przewodnicząca Rady Gminy, 

2) Sławomir Domżał – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

3) Jacek Mydlarz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

4) Stanisław Dziedzic, 

5) Krzysztof Harmata, 

6) Grzegorz Hatłas, 

7) Paweł Jezierski, 

8) Jarosław Krząkała, 

9) Zbigniew Krzemień, 

10) Maciej Majerski, 

11) Tomasz Mydlarz, 

12) Adam Nowotarski, 

13) Andrzej Ryszka, 

14) Emilia Turza, 

15) Adam Gonszcz. 
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4. Sołtysi w gminie również nie zmienili się, ich skład osobowy przedstawia się następująco: 

1) Gabriela Buchała – sołectwo Babice, 

2) Stanisław Nowotarski – sołectwo Dwory Drugie, 

3) Krzysztof Wolak – sołectwo Grojec, 

4) Maria Brombosz – sołectwo Poręba Wielka, 

5) Maciej Majerski – sołectwo Rajsko, 

6) Władysław Zaliński – sołectwo Włosienica, 

7) Adam Nowotarski – sołectwo Zaborze, 

8) Krzysztof Harmata – sołectwo Pławy, 

9) Arkadiusz Kuwik – sołectwo Stawy Monowskie, 

10) Adam Zieliński – sołectwo Harmęże, 

11) Wojciech Płonka – sołectwo Stawy Grojeckie, 

12) Andrzej Ryszka – sołectwo Brzezinka, 

13) Anna Sporysz – sołectwo Broszkowice. 

5. Rada Seniorów Gminy Oświęcim 

W związku z rezygnacją Pana Józefa Bryniarskiego z członka Rady Seniorów Gminy Oświęcim, 

Wójt Gminy ogłosił nabór uzupełniający. Wnioski można było składać w terminie od 6 września 

2021 r. do 20 września 2021 r., a po przedłużeniu naboru ze względu na małą liczbę 

kandydatów, do 27 września  2021roku. W trakcie tego okresu zostały zgłoszone 2 

kandydatury.  

Komisja ds. oceny wniosków kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Oświęcim, 

została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy, w składzie: 

1. Halina Musiał - Zastępca Wójta Gminy Oświęcim, 

2. Robert Dziuba - Sekretarz Gminy Oświęcim, 

3. Bernardyna Bryzek - Przewodnicząca Rady Gminy Oświęcim, 

4. Jadwiga Drabczyk - Inspektor WO. 

Komisja dokonała oceny formalnej zgłoszonych kandydatur. Stwierdziła, że wnioski są 

prawidłowe i spełniają wymagania Regulaminu. W związku z tym został przygotowany projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/213/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26.08.2020 r. 

w sprawie uchwalenia składu Rady Seniorów Gminy Oświęcim, procedowany na sesji Rady 
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Gminy 2 października 2021 roku. Po uzupełnieniu Rady Seniorów Gminy Oświęcim uchwałą 

Rady Gminy nr XXXIX/330/21 z dnia 27.10.2021 jej skład przedstawia się następująco: 

1) Agata Dybczak – przewodnicząca,  

2) Stanisław Pędziwiatr – wiceprzewodniczący, 

3) Wanda Baran, 

4) Wanda Heród,  

5) Halina Kobosko,  

6) Albin Kojm,  

7) Krystyna Korczyk,  

8) Łucja Olesiak, 

9) Halina Stachura, 

10) Stanisław Grabowski. 
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II. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 r. 
 

W 2021 r. odbyło się 15 sesji rady gminy, w tym 3 nadzwyczajne. Uchwalono 104 uchwały. 

Uchwały Rady Gminy Oświęcim podjęte w 2021 r. oraz stan ich realizacji prezentuje poniższa 

tabela. 

Tabela II.1. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 

Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Stan realizacji 

1 XXIX/260/21 20-01-2021 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Oświęcim a Gminą Chełmek 
w przedmiocie powierzenia Gminie Oświęcim 
realizacji zadania publicznego - zapewnienia 
uczniowi niepełnosprawnemu transportu 
i opieki w czasie przewozu. 

Wykonany 

2 XXIX/261/21 20-01-2021 
w sprawie: wprowadzenia nowej nazwy ulicy 
w miejscowości Grojec. 

Wykonany 

3 XXIX/262/21 20-01-2021 

w sprawie: określenia zasad udzielania osobom 
fizycznym dotacji celowych na realizację zadań 
związanych z ochroną powietrza, polegających 
na zmianie starego systemu ogrzewania na 
proekologiczne w budynkach mieszkalnych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, 
w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Oświęcim”. 

Obowiązujący 

4 XXIX/263/21 20-01-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

5 XXX/264/21 17-02-2021 

w sprawie: zamiaru ustalenia nowego planu 
sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 2021 r. 

Wykonany 

6 XXX/265/21 17-02-2021 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/262/21 
Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 stycznia 
2021 r. w sprawie: określenia zasad udzielania 
osobom fizycznym dotacji celowych na 
realizację zadań związanych z ochroną 
powietrza, polegających na zmianie starego 
systemu ogrzewania na proekologiczne 
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Oświęcim”. 

Obowiązujący 

7 XXX/266/21 17-02-2021 

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 

Obowiązujący 
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8 XXX/267/21 17-02-2021 
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży 
w trybie przetargu nieruchomości w obrębie 
Babice. 

Wykonany 

9 XXX/268/21 17-02-2021 

w sprawie: zwolnienia z opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców 
prowadzących punkty sprzedaży na terenie 
Gminy Oświęcim i zwrotu części tej opłaty. 

Wykonany 

10 XXX/269/21 17-02-2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 

11 XXX/270/21 17-02-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

12 XXXI/271/21 24-03-2021 
w sprawie: przyjęcia darowizny prawa 
własności nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa. 

Obowiązujący 

13 XXXI/272/21 24-03-2021 
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży 
w trybie przetargu nieruchomości gruntowych 
w Zaborzu przy ulicy Grabowej. 

Wykonany 

14 XXXI/273/21 24-03-2021 

w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Oświęcim na rok 2021. 

Wykonany 

15 XXXI/274/21 24-03-2021 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Wójta Gminy Oświęcim porozumienia 
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
Wody Polskie w sprawie wsparcia finansowego 
zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji na 
realizację zadania pn.: Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe msc. Dwory Drugie, gm. 
Oświęcim”, polegającego na budowie prawego 
obwałowania rz. Wisły w celu ochrony m. 
Dwory Drugie, gm. Oświęcim – OBSZAR 
I (zgodnie z koncepcją i studium wykonalności). 

Obowiązujący 

16 XXXI/275/21 24-03-2021 

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 
XXVIII/251/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Miasto 
Oświęcim. 

Wykonany 

17 XXXI/276/21 24-03-2021 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oświęcimskiego. 

Wykonany 

18 XXXI/277/21 24-03-2021 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oświęcimskiego. 

Wykonany 
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19 XXXI/278/21 24-03-2021 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Zarządem Województwa 
Małopolskiego w sprawie przekazania Wójtowi 
Gminy Oświęcim ograniczonego zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 948 - ul. 
Beskidzka w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa DW 948 - ul. 
Beskidzka w m. Grojec w granicach 
istniejącego pasa drogowego poprzez budowę 
chodnika wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem na odc. 015 od km 3+154 do km 
3+454,61”. 

Wykonany 

20 XXXI/279/21 24-03-2021 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia ze Skarbem Państwa - 
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych 
i Autostrad w imieniu którego działa Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
w Krakowie. 

Obowiązujący 

21 XXXI/280/21 24-03-2021 
w sprawie: przekazania środków finansowych 
na Fundusz Wsparcia Policji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

Wykonany 

22 XXXI/281/21 24-03-2021 
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola 
im. "Treflika" w Zaborzu. 

Wykonany 

23 XXXI/282/21 24-03-2021 
w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie 
części należności czynszu dzierżawnego. 

Wykonany 

24 XXXI/283/21 24-03-2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 

25 XXXI/284/21 24-03-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

26 XXXII/285/21 21-04-2021 

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Oświęcim oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych od 
dnia 1 września 2021 r. 

Obowiązujący 

27 XXXII/286/21 21-04-2021 

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu 
przyznawania nagród za wyniki w nauce lub 
inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe 
i artystyczne dla uczniów szkół prowadzących 
przez Gminę Oświęcim”. 

Obowiązujący 

28 XXXII/287/21 21-04-2021 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Małopolskiego. 

Wykonany 

29 XXXII/288/21 21-04-2021 
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie przez Gminę Oświęcim 
nieruchomości gruntowych w obrębie Pławy. 

Obowiązujący 

30 XXXII/289/21 21-04-2021 

w sprawie: przekazania do organu 
regulującego projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Gminy Oświęcim. 

Wykonany 

31 XXXII/290/21 21-04-2021 

w sprawie: zmiany do  Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim na 
rok 2021. 

Wykonany 
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32 XXXII/291/21 21-04-2021 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy. 

Wykonany 

33 XXXII/292/21 21-04-2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 

34 XXXII/293/21 21-04-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

35 XXXIII/294/21 19-05-2021 

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXI/277/21 
Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oświęcimskiego. 

Wykonany 

36 XXXIII/295/21 19-05-2021 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oświęcimskiego. 

Obowiązujący 

37 XXXIII/296/21 19-05-2021 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oświęcimskiego. 

Wykonany 

38 XXXIII/297/21 19-05-2021 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oświęcimskiego. 

Wykonany 

39 XXXIII/298/21 19-05-2021 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oświęcimskiego. 

Wykonany 

40 XXXIII/299/21 19-05-2021 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oświęcimskiego. 

Obowiązujący 

41 XXXIII/300/21 19-05-2021 
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie: 
zamiaru przekształcenia Przedszkola 
Samorządowego im. "Treflika" w Zaborzu. 

Wykonany 

42 XXXIII/301/21 19-05-2021 

w sprawie: zamiaru ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Oświęcim od dnia 1 września 
2021 r. 

Wykonany 

43 XXXIII/302/21 19-05-2021 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie przez Gminę Oświęcim części 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 
Włosienica. 

Wykonany 

44 XXXIII/303/21 19-05-2021 
w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie 
części należności czynszu dzierżawnego. 

Wykonany 

45 XXXIII/304/21 19-05-2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 

46 XXXIII/305/21 19-05-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

47 XXXIV/306/21 27-05-2021 
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie 
hipoteki na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Oświęcim. 

Obowiązujący 

48 XXXV/307/21 16-06-2021 
w sprawie: udzielenia wójtowi gminy Oświęcim 
wotum zaufania. 

Wykonany 

49 XXXV/308/21 16-06-2021 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Oświęcim wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2020 rok. 

Wykonany 

50 XXXV/309/21 16-06-2021 
w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 
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51 XXXV/310/21 16-06-2021 
w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Oświęcim na rok szkolny 
2021/2022. 

Obowiązujący 

52 XXXV/311/21 16-06-2021 

w sprawie: ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Oświęcim od dnia 1 września 
2021 r. 

Obowiązujący 

53 XXXV/312/21 16-06-2021 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Miasto Oświęcim 

Obowiązujący 

54 XXXV/313/21 16-06-2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 

55 XXXV/314/21 16-06-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

56 XXXVI/315/21 27-07-2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 

57 XXXVI/316/21 27-07-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

58 XXXVII/317/21 25-08-2021 
w sprawie: regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Oświęcim. 

Obowiązujący 

59 XXXVII/318/21 25-08-2021 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/287/21 
Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 kwietnia 
2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Małopolskiego. 

Wykonany 

60 XXXVII/319/21 25-08-2021 
w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie 
części należności czynszu dzierżawnego. 

Wykonany 

61 XXXVII/320/21 25-08-2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 

62 XXXVII/321/21 25-08-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

63 XXXVIII/322/21 22-09-2021 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/296/21 
Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 maja 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oświęcimskiego. 

Wykonany 

64 XXXVIII/323/21 22-09-2021 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/279/21 
Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia ze Skarbem Państwa - 
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych 
i Autostrad, w imieniu którego działa 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Krakowie. 

Obowiązujący 
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65 XXXVIII/324/21 22-09-2021 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/274/21 
z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Wójta Gminy 
Oświęcim porozumienia z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
w sprawie wsparcia finansowego zadania pn.: 
„Opracowanie dokumentacji na realizację 
zadania pn.: Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe msc. Dwory Drugie, gm. 
Oświęcim”, polegającego na budowie prawego 
obwałowania rz. Wisły w celu ochrony m. 
Dwory Drugie, gm. Oświęcim – OBSZAR 
I (zgodnie z koncepcją i studium wykonalności). 

Obowiązujący 

66 XXXVIII/325/21 22-09-2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 

67 XXXVIII/326/21 22-09-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

68 XXXIX/327/21 27-10-2021 
w sprawie: Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Oświęcim 
na lata 2022-2024. 

Obowiązujący 

69 XXXIX/328/21 27-10-2021 
w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzezince. 

Obowiązujący 

70 XXXIX/329/21 27-10-2021 

w sprawie: podwyższenia kapitału 
zakładowego i objęcia udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym 
Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Brzezince, poprzez wniesienie przez Gminę 
Oświęcim wkładu niepieniężnego. 

Wykonany 

71 XXXIX/330/21 27-10-2021 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/213/20 
Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 
2020 r. w sprawie: uchwalenia składu Rady 
Seniorów Gminy Oświęcim. 

Obowiązujący 

72 XXXIX/331/21 27-10-2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 

73 XXXIX/332/21 27-10-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

74 XL/333/21 24-11-2021 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w sołectwie Harmęże. 

Obowiązujący 

75 XL/334/21 24-11-2021 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w sołectwie Pławy. 

Obowiązujący 

76 XL/335/21 24-11-2021 

w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
terenu położonego w sołectwie Stawy 
Monowskie. 

Obowiązujący 
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77 XL/336/21 24-11-2021 

w sprawie: pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych niepochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Wykonany 

78 XL/337/21 24-11-2021 
w sprawie: zmiany nazwy odcinka ulicy 
w miejscowości Łazy. 

Wykonany 

79 XL/338/21 24-11-2021 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oświęcimskiego. 

Wykonany 

80 XL/339/21 24-11-2021 

w sprawie: zmiany do  Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim na 
rok 2021. 

Wykonany 

81 XL/340/21 24-11-2021 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Miasto Oświęcim. 

Wykonany 

82 XL/341/21 24-11-2021 

w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami 
pozarządowymi w tym podmiotami 
wymienionym w art.3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2022 rok. 

Obowiązujący 

83 XL/342/21 24-11-2021 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim na 
rok 2022. 

Obowiązujący 

84 XL/343/21 24-11-2021 
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 
Oświęcim na rok 2022. 

Obowiązujący 

85 XL/344/21 24-11-2021 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 
w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – 
Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w Bielsku – Białej. 

Obowiązujący 

86 XL/345/21 24-11-2021 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Oświęcimskiemu na 
dofinansowanie w roku 2022 działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Obowiązujący 

87 XL/346/21 24-11-2021 
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Oświęcim. 

Obowiązujący 

88 XL/347/21 24-11-2021 
w sprawie: zasad ustalenia diet i zwrotu 
kosztów podróży dla radnych. 

Obowiązujący 

89 XL/348/21 24-11-2021 
w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. 

Obowiązujący 

90 XL/349/21 24-11-2021 
w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na 
terenie gminy Oświęcim. 

Obowiązujący 

91 XL/351/21 24-11-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

92 XLI/352/21 07-12-2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 

93 XLI/353/21 07-12-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 
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94 XLII/354/21 22-12-2021 
w sprawie: przyjęcia do realizacji "Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Oświęcim - aktualizacja". 

Obowiązujący 

95 XLII/355/21 22-12-2021 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Zarządem Województwa 
Małopolskiego w sprawie przekazania Wójtowi 
Gminy Oświęcim zarządzania odcinkiem drogi 
wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszczyńska w Rajsku 
w celu opracowania dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. „Budowa chodnika wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem wzdłuż DW 
933 – ul. Pszczyńska w Rajsku na odc. 040 od 
km 3+156 do km 3+243 oraz na odc. 050 od 
km 0+036 do km 0+242 oraz od km. 0+400 do 
km 0+482 i od km 0+500 do km 0+747”. 

Obowiązujący 

96 XLII/356/21 22-12-2021 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXI/273/21 
Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2021 r 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Oświęcim na rok 2021”. 

Wykonany 

97 XLII/357/21 22-12-2021 

w sprawie: zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały 
Nr XXXIX/329/21 Rady Gminy Oświęcim z dnia 
27 października 2021 r. w sprawie: 
podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia 
udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Zakładu Komunalnego Gminy 
Oświęcim Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezince, 
poprzez wniesienie przez Gminę Oświęcim 
wkładu niepieniężnego. 

Wykonany 

98 XLII/358/21 22-12-2021 
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady 
Gminy Oświęcim na rok 2022. 

Obowiązujący 

99 XLII/359/21 22-12-2021 
w sprawie: uchwalenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Oświęcim na rok 2022. 

Obowiązujący 

100 XLII/360/21 22-12-2021 
w sprawie: wydatków budżetowych, których 
nie zrealizowane planowane kwoty 
nie wygasają z upływem roku 2021. 

Obowiązujący 

101 XLII/361/21 22-12-2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Oświęcim. 

Wykonany 

102 XLII/362/21 22-12-2021 
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 
rok 2021. 

Wykonany 

103 XLIII/363/21 29-12-2021 
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Oświęcim. 

Obowiązujący 

104 XLIII/364/21 29-12-2021 
w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy 
Oświęcim na 2022 rok. 

Obowiązujący 
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III. Polityki, programy i strategie obowiązujące i realizowane w 2021 r. 

w gminie Oświęcim 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Oświęcim na lata 2015-2023 przyjęta uchwałą nr XX/207/16 

Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Oświęcim na lata 2015-2023. 

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

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

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

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

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/342/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 

2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim 

na lata 2016-2023. 

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

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

z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Oświęcim. 

4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2021, przyjęty uchwałą nr XXXI/273/21 

Rady Gminy Oświęcim z dnia 24.03.2021 r. w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Oświęcim na rok 2021”. 

5. Regulamin udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy 

Oświęcim na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji 

sanitarnej zlokalizowanej na terenie gminy Oświęcim, przyjęty Uchwałą Nr XX/183/20 

Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2020 w sprawie w sprawie zasad udzielania 

osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oświęcim 

na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej zmieniony  

uchwałą nr XXI/192/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej 
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ze środków budżetu Gminy Oświęcim na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy 

do sieci kanalizacji sanitarnej. 

6. Wieloletni Plan Rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 

lata 2022 – 2024 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o. o. w Oświęcimiu uchwalony Uchwałą Nr XXVII/236/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego "Planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 - 2024 dla rejonu działania 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu". 

7. Porozumienie międzygminne dotyczące współdziałania Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Oświęcim przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji 

Oświęcim  – uchwała nr XXII/202/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 czerwca 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Oświęcim przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu aglomeracji Oświęcim. 

8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2021-2025 przyjęty uchwałą 

Nr XXVIII/246/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2021-2025”. 

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

na lata 2012-2032 przyjęty uchwałą Rady Gminy Oświęcim nr XXXVII/277/13 z dnia 27 

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

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

nr XXXIX/439/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 

aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Oświęcim na lata 2017-2032”. 

10. Regulamin finansowania kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających 

azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji, przyjęty 

Uchwałą nr VII/52/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie 

sfinansowania kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy 

wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji. 
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11. Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę 

systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Oświęcim na proekologiczny 

przyjęty uchwałą nr XXIX/262/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych 

z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”, 

zmieniony Uchwałą XXX/265/21 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2021 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/262/21 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 stycznia 

2021 r. w sprawie: określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na 

realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego 

systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na 

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

Oświęcim”. 

12. Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych 

źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

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

udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych źródeł 

grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/484/18 

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

udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych źródeł 

grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

13. Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Oświęcim 

dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód 
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i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie 

Gminy Oświęcim, przyjęty uchwałą nr VI/40/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 lutego 

2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania 

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

z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchylenia w części uchwały nr VI/40/19 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Oświęcim dla spółek wodnych, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

14. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim, przyjęty Uchwałą Nr 

XLII/354/21  Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie: przyjęcia do 

realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”.  

15. Program ograniczania niskiej emisji dla gminy Oświęcim, przyjęty Uchwałą Nr 

XXVIII/247/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia 

"Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Oświęcim na lata 2021-2026".  

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

zwiększone koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w związku z trwałą zmianą systemu 

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

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

dla mieszkańców Gminy Oświęcim”, którzy ponieśli zwiększone koszty ogrzewania 

lokali mieszkalnych w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. 

17. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim, przyjęty 

uchwałą Nr XXI/194/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim zmieniony 

uchwałą Nr XXIII/209/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXI/194/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2020 roku 

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim.  

18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Oświęcim, przyjęte uchwałą nr XI/105/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 
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2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim. 

19. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Oświęcim na lata 2021 -2025 

przyjęta uchwałą  Rady Gminy Oświęcim nr XXVII/237/20 z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim 

na lata 2021-2025 zmienioną uchwałą Rady Gminy Oświęcim nr XXVIII/249/20 dnia 29 

grudnia 2020 r.  

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

uchwałą nr LIII/571/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2019-

2021. 

21. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

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

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

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla 

Gminy Oświęcim na lata 2019-2023. 

22. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, przyjęty uchwałą nr XXII/201/20 Rady 

Gminy Oświęcim z dnia 17.06.2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Oświęcim. 

23. Projekt „Aktywna integracja w Gminie Oświęcim” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 finansowany ze 

środków EFS. 

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

tego programu podjęto: 

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

podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku celowego na zakup 

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

zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie 

zadań własnych gminy, 

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

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

z dnia 20 lutego 2019 r.  

25.  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021, program  Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

26.  „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 – program resortowy Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

27. „Opieka 75+”- program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

28. „Asystent Rodziny” na rok 2021- program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

finansowany ze środków Funduszu Pracy. 

29.  „Wspieraj seniora” na rok 2021 - program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – 

finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. 

30. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

Gminy Oświęcim na 2021 rok, przyjęty uchwałą nr XXVII/240/20 Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim na rok 2021, 

zmieniony uchwałą nr XXXII/290/21 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim na rok 2021. 

31. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Oświęcim na 2021 rok, 

przyjęty uchwałą nr XXVII/241/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Oświęcim na rok 2021. 

32. Regulamin przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe, przyjęty 

uchwałą nr XVI/154/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
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nadania regulaminu nagród za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe. 

33. Roczny Program Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie na 2021 rok, przyjęty uchwałą nr XXVII/239/20 Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

34. Karta Seniora Gminy Oświęcim, przyjęta uchwałą Rady Gminy Oświęcim nr VII/58/19 

z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Oświęcim 

programu „Karta Seniora Gminy Oświęcim”. 

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

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

Oświęcim oraz nadania jej statutu. 

36. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza, przyjęta uchwałą nr VIII/67/19 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 17.04.2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

37. Zasady przyznawania Tytułu „Zasłużony Dla Gminy Oświęcim” przyjęte uchwałą 

nr V/30/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zasad 

przyznawania Tytułu „Zasłużony Dla Gminy Oświęcim” zmienione uchwałą 

nr XIX/173/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zasad 

przyznawania Tytułu „Zasłużony Dla Gminy Oświęcim”.  

38. Przystąpienie do "Forum Małopolski Zachodniej" przyjęte uchwałą nr XX/180/20 Rady 

Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie 

oraz przystąpienie Gminy Oświęcim do Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin pod 

nazwą "Forum Małopolski Zachodniej". 
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IV. Podstawowe informacje o budżecie w 2021 r. 

 

1. Budżet gminy 

Rada Gminy na sesji 29 grudnia 2020 roku przyjęła uchwałę Nr XXVIII/259/20 określającą plan 

budżetu Gminy Oświęcim na 2021 rok w następujących kwotach: 

Tabela IV.1. Plan budżetu gminy Oświęcim na 2021 rok (w zł) 

Dochody ogółem 96 362 208,77 

Dochody bieżące  90 741 999,18 

Dochody majątkowe 5 620 209,59 

Wydatki ogółem 96 675 329,91 

Wydatki bieżące 86 776 693,63 

Wydatki majątkowe 9 898 636,28 

 
Plan po zmianach dochodów i wydatków na 31 grudnia 2021 r. wyniósł: 

Tabela IV.2. Plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2021 r. (w zł.) 

Dochody ogółem 100 819 580,44 

dochody bieżące  95 113 128,03 

dochody majątkowe 5 706 452,41 

Wydatki ogółem 102 916 274,54 

wydatki bieżące 92 555 382,90 

wydatki majątkowe 10 360 891,64 

 

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 

2 096 694,10 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu wolnych środków oraz 
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niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o finansach publicznych. 

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na 31 grudnia 2021 r. wyniosło odpowiednio 

(tabela): 

Tabela IV.3. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na 31 grudnia 2021 r. (w zł) 

Dochody ogółem 112 449 597,98 

dochody bieżące  101 488 029,35 

dochody majątkowe 10 961 568,63 

Wydatki ogółem 99 642 868,74 

wydatki bieżące 90 076 660,32 

wydatki majątkowe 9 566 208,42 

 

Wykres IV.1. Dochody i wydatki 

 

W roku 2021 zrealizowano nadwyżkę w kwocie 12 806 729,24 zł. 

W trakcie 2021 roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 4 457 371 67 zł, 

wydatki wzrosły o kwotę 6 240 944,63 zł, deficyt po zmianach wyniósł 2 096 694,10 zł.  

85 000 000,00

90 000 000,00

95 000 000,00

100 000 000,00

105 000 000,00

110 000 000,00

115 000 000,00

Dochody Wydatki

96 362 208,77 
96 675 329,91 

100 819 580,44 102 916 274,54 

112 449 597,98 

99 642 868,74 

Budżet wg uchwały. Budżet po zmianach. Wykonanie.
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Środki finansowe z niewykorzystanych kredytów oraz wyemitowane papiery wartościowe z lat 

ubiegłych pozwoliły uzyskać „wolne środki”, które zagospodarowano przy konstrukcji budżetu 

na rok 2021. 

Stan zadłużenia z tytułu niespłaconych kredytów oraz sprzedaży papierów wartościowych 

wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje) na 31.12.2021 r. 

wyniósł 8 250 000 zł. 

Na 31.12.2021 r. Gmina Oświęcim uzyskała przychody w łącznej wysokości 7 381 162,18 zł, na 

które składały się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 6 298 367,26 zł oraz niewykorzystane 

środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 

w kwocie 1 082 794,92 zł.  

Rozchody budżetu Gminy Oświęcim na 31 grudnia 2021 r. zamknęły się kwotą 2 200 000 zł i 

stanowiły spłatę rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000 zł oraz wykup papierów 

wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje) 

w kwocie 200 000 zł. 

I. Omówienie wykonania dochodów 

Wykonanie planu dochodów ogółem według źródeł pochodzenia 

Plan dochodów został wykonany w kwocie 112 449 597,98 zł, z czego: 

- 101 488 029,35 zł dochody bieżące – 90,25 % dochodów ogółem, 

- 10 961 568,63 zł dochody majątkowe – 9,75 % dochodów ogółem. 

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco: 

1) Dochody własne – 60 666 709,98 zł, co stanowi 53,95 % ogólnej kwoty dochodów 

- bieżące – 53 845 603,28 zł – 53,06 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, 

- majątkowe – 6 821 106,70 zł – 62,23 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 

2) Subwencje – 19 404 455,00 zł, co stanowi 17,26 % ogólnej kwoty dochodów 

- bieżące – 19 404 455,00 zł – 19,12 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, 

3) Dotacje – 30 614 179,52 zł, co stanowi 27,22 % ogólnej kwoty dochodów 

- bieżące – 27 901 432,08 zł – 27,49 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, 

- majątkowe – 2 712 747,44  zł – 24,75 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 

4) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1 764 253,48 zł, co stanowi 1,57 % 

ogólnej kwoty dochodów. 

- bieżące – 336 538,99 zł – 0,33 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, 
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- majątkowe –  1 427 714,49 zł – 13,02 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 

Wykres IV.2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania 

 

 

II. Przychody, rozchody i wynik budżetu gminy Oświęcim za 2021 rok 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2021 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela IV.4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok 

Lp.  Treść Plan po zmianach  

[zł] 

Wykonanie za 2021 

[zł] 

I 
Dochody ogółem 

w tym: 
100 819 580,44 112 449 597,98 

 dochody bieżące 95 113 128,03 101 488 029,35 

  dochody majątkowe 5 706 452,41 10 961 568,63 

II 
Wydatki ogółem 

w tym: 
102 916 274,54 99 642 868,74 

 wydatki bieżące 92 555 382,90 90 076 660,32 

  wydatki majątkowe 10 360 891,64 9 566 208,42 

III Wynik - Deficyt (I-II) -2 096 694,10 12 806 729,24 

54%

17%

27%

2%

.

Dochody własne - pozostałe

Subwencje

Dotacje

Środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej
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IV 
Przychody ogółem                                                                                            

w tym: 
4 296 694,10 7 381 162,18 

 

Niewykorzystane środki pieniężne, o 

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 

ustawy 

195 097,50 1 082 794,92 

 
Wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy 
4 101 596,60 6 298 367,26 

V 
Rozchody ogółem                                                                                                

w tym: 
2 200 000,00 2 200 000,00 

 
Spłaty otrzymanych pożyczek i 

kredytów 
2 000 000,00 2 000 000,00 

 Wykup papierów wartościowych 200 000,00 200 000,00 

 

2. Fundusz sołecki 

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

w budżecie gminy, zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących 

poprawie warunków życia ich mieszkańców. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego 

sołectwa – podejmuje decyzję, na co mają zostać wykorzystane środki finansowe. Dodatkową 

zaletą funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu z budżetu państwa części 

poniesionych przez gminę wydatków w ramach funduszu.  

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

wiejskie. 

Tabela IV.5. Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. 

Zadanie - 

Klasyfikacja 

budżetowa 

Nazwa zadania  
Plan pierwotny 

[zł] 

Plan po 

zmianach 

[zł] 

Wykonanie 

[zł] 

% wykonania 

planu 

 Razem:   488 719,33 488 719,33 488 570,82 99,97 

BAB1 Czyszczenie, udrażnianie rowu 

oraz przepustów pod mostkami na 

ul. Spacerowej w celu poprawy 

odwodnienia drogi. 

43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 
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     600 Transport i łączność 43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

          60016 Drogi publiczne gminne. 43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

               4270 Zakup usług remontowych. 0,00 43 199,80 43 199,80 100,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 43 199,80 0,00 0,00 0,00 

BRO1 Organizacja imprez sportowych, 

rozrywkowych i rekreacyjnych 

oraz wydarzeń kulturalnych dla 

mieszkańców sołectwa w tym Dnia 

Dziecka. 

2 343,84 2 343,84 2 343,84 100,00 

     750 Administracja publiczna. 2 343,84 2 343,84 2 343,84 100,00 

          75095 Pozostała działalność. 2 343,84 2 343,84 2 343,84 100,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 2 343,84 2 343,84 2 343,84 100,00 

BRO2 Wymiana podłoża na placu zabaw. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 

     926 Kultura fizyczna. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 

          92695 Pozostała działalność. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 

BRO3 Zakup kosiarki do koszenia boiska 

do gry w piłkę nożną. 

12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 

     900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. 

12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 

          90003 Oczyszczanie miast i wsi. 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 

               6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych. 

12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 

BRZ1 Wykonanie progu zwalniającego 

(wyniesionego) na ul. Brzozowej. 

20 000,00 25 500,00 25 500,00 100,00 

     600 Transport i łączność. 20 000,00 25 500,00 25 500,00 100,00 

          60016 Drogi publiczne gminne. 20 000,00 25 500,00 25 500,00 100,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

20 000,00 25 500,00 25 500,00 100,00 

BRZ2 Zabudowa wiaty przystankowej 

(przeszklonej) na ul. Męczeństwa 

Narodów. 

5 500,00 0,00 0,00 0,00 
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     600 Transport i łączność. 5 500,00 0,00 0,00 0,00 

          60004 Lokalny transport zbiorowy. 5 500,00 0,00 0,00 0,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 5 500,00 0,00 0,00 0,00 

BRZ3 Montaż punktów świetlnych na ul. 

Zielonej. 

13 000,00 0,00 0,00 0,00 

     900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. 

13 000,00 0,00 0,00 0,00 

          90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. 13 000,00 0,00 0,00 0,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

13 000,00 0,00 0,00 0,00 

BRZ4 Odtworzenie znaków poziomych i 

pionowych na ulicach sołectwa. 

2 199,80 2 199,80 2 199,80 100,00 

     600 Transport i łączność. 2 199,80 2 199,80 2 199,80 100,00 

          60016 Drogi publiczne gminne. 2 199,80 2 199,80 2 199,80 100,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 2 199,80 2 199,80 2 199,80 100,00 

BRZ5 Naprawa dróg nie asfaltowych w 

sołectwie. 

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

     600 Transport i łączność. 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 

          60016 Drogi publiczne gminne. 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 

               4270 Zakup usług remontowych. 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 

BRZ6 Wymiana starego ogrodzenia przy 

budynku gminnym - OSP. 

0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 

     754 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa. 

0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 

          75412 Ochotnicze straże pożarne. 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 

DWO1 Remont/modernizacja dróg na 

terenie sołectwa, w tym ul. 

Łopianowej. 

17 470,30 17 470,30 17 470,30 100,00 

     600 Transport i łączność. 17 470,30 17 470,30 17 470,30 100,00 

          60016 Drogi publiczne gminne. 17 470,30 17 470,30 17 470,30 100,00 
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               4270 Zakup usług remontowych. 0,00 17 470,30 17 470,30 100,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

17 470,30 0,00 0,00 0,00 

DWO2 Zakup sprzętu do poprawy 

warunków bezpieczeństwa, 

czystości i terenów zielonych w 

sołectwie. 

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

     900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. 

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

          90003 Oczyszczanie miast i wsi. 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 

               4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 

DWO3 Organizacja imprez i wydarzeń 

kulturalnych i społecznych dla 

mieszkańców sołectwa. 

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

     750 Administracja publiczna. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 

          75095 Pozostała działalność. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 

GRO1 Modernizacja oświetlenia i 

usunięcie słupa przed budynkiem 

Domu Ludowego w Grojcu. 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 

     900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 

          90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 

GRO2 Budowa oświetlenia ulicznego w 

sołectwie Grojec na ul. Puściny w 

Łazach. 

8 199,80 8 199,80 8 199,80 100,00 

     900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. 

8 199,80 8 199,80 8 199,80 100,00 

          90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. 8 199,80 8 199,80 8 199,80 100,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 8 199,80 0,00 0,00 0,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

0,00 8 199,80 8 199,80 100,00 



30 

 

HAR1 Budowa/modernizacja oświetlenia 

ulicznego w sołectwie Harmęże. 

38 750,22 38 750,22 38 700,74 99,87 

     900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. 

38 750,22 38 750,22 38 700,74 99,87 

          90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. 38 750,22 38 750,22 38 700,74 99,87 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

38 750,22 38 750,22 38 700,74 99,87 

PLA1 Remont/modernizacja Domu 

Ludowego w Pławach. 

25 660,68 25 660,68 25 584,00 99,70 

     921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego. 

25 660,68 25 660,68 25 584,00 99,70 

          92195 Pozostała działalność. 25 660,68 25 660,68 25 584,00 99,70 

               4270 Zakup usług remontowych. 25 660,68 25 660,68 25 584,00 99,70 

POR1 Utwardzenie terenu wokół sceny 

estradowej na terenie Domu 

Ludowego w Porębie Wielkiej, 

utwardzenie części terenu wokół 

budynków OSP w Porębie Wielkiej. 

43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

     900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. 

43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

          90095 Pozostała działalność. 43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

RAJ1 Adaptacja terenów gminnych przy 

nowym boisku LKS Rajsko pod 

miejsce sportowo-parkowo-

rekreacyjne. 

43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

     926 Kultura fizyczna. 43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

          92695 Pozostała działalność. 43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

STG1 Modernizacja i zagospodarowanie 

gminnego terenu rekreacyjnego w 

okolicach budynku GOPS w 

Stawach Grojeckich - etap III - 

Górka Saneczkowa. 

35 000,00 35 000,00 34 999,65 100,00 
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     926 Kultura fizyczna. 35 000,00 35 000,00 34 999,65 100,00 

          92695 Pozostała działalność. 35 000,00 35 000,00 34 999,65 100,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

35 000,00 35 000,00 34 999,65 100,00 

STG2 Poprawa odwodnienia ul. Adolfin 

w Stawach Grojeckich. 

8 199,80 8 199,80 8 199,80 100,00 

     600 Transport i łączność. 8 199,80 8 199,80 8 199,80 100,00 

          60016 Drogi publiczne gminne. 8 199,80 8 199,80 8 199,80 100,00 

               4270 Zakup usług remontowych. 0,00 8 199,80 8 199,80 100,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 8 199,80 0,00 0,00 0,00 

STM1 Zakup oraz montaż zadaszenia na 

terenie sportowo-rekreacyjnym 

sołectwa Stawy Monowskie przy 

ul. Objazdowej. 

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

     926 Kultura fizyczna. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

          92695 Pozostała działalność. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

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

STM2 Zakup oraz montaż monitoringu 

wraz z niezbędnymi urządzeniami 

w sołectwie Stawy Monowskie. 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 

     900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 

          90095 Pozostała działalność. 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 8 000,00 0,00 0,00 0,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 

STM3 Organizacja imprez kulturalnych, 

rozrywkowych, oświatowych, 

sportowych i rekreacyjnych w 

Sołectwie Stawy Monowskie. 

4 895,89 0,00 0,00 0,00 

     750 Administracja publiczna. 4 895,89 0,00 0,00 0,00 

          75095 Pozostała działalność. 4 895,89 0,00 0,00 0,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 4 895,89 0,00 0,00 0,00 
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STM4 Wykonanie altany na terenie 

sportowo-rekreacyjnym sołectwa 

Stawy 

Monowskie przy ul. Objazdowej. 

0,00 14 895,89 14 895,89 100,00 

     926 Kultura fizyczna. 0,00 14 895,89 14 895,89 100,00 

          92695 Pozostała działalność. 0,00 14 895,89 14 895,89 100,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

0,00 14 895,89 14 895,89 100,00 

WLO1 Rozbudowa i modernizacja 

oświetlenia ulicznego w sołectwie 

Włosienica. 

31 000,00 0,00 0,00 0,00 

     900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. 

31 000,00 0,00 0,00 0,00 

          90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. 31 000,00 0,00 0,00 0,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

31 000,00 0,00 0,00 0,00 

WLO2.1 Promowanie i wspieranie 

aktywności społecznej 

mieszkańców poprzez 

zaangażowanie do uczestnictwa w 

kulturze i sporcie oraz poprawa 

bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego w 

sołectwie. 

2 000,00 2 000,00 1 978,00 98,90 

     750 Administracja publiczna. 2 000,00 2 000,00 1 978,00 98,90 

          75095 Pozostała działalność. 2 000,00 2 000,00 1 978,00 98,90 

               4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 2 000,00 2 000,00 1 978,00 98,90 

WLO2.2 Promowanie i wspieranie 

aktywności społecznej 

mieszkańców poprzez 

zaangażowanie do uczestnictwa w 

kulturze i sporcie oraz poprawa 

bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego w 

sołectwie. 

5 700,00 5 700,00 5 700,00 100,00 

     600 Transport i łączność. 5 700,00 5 700,00 5 700,00 100,00 

          60016 Drogi publiczne gminne. 5 700,00 5 700,00 5 700,00 100,00 
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               4300 Zakup usług pozostałych. 5 700,00 5 700,00 5 700,00 100,00 

WLO3.1 Organizacja imprez kulturalnych, 

sportowych i społecznych w 

sołectwie Włosienica. 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 

     750 Administracja publiczna. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 

          75095 Pozostała działalność. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 

WLO3.2 Organizacja imprez kulturalnych, 

sportowych i społecznych w 

sołectwie Włosienica. 

899,80 899,80 899,80 100,00 

     750 Administracja publiczna. 899,80 899,80 899,80 100,00 

          75095 Pozostała działalność. 899,80 899,80 899,80 100,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 899,80 899,80 899,80 100,00 

WLO3.3 Organizacja imprez kulturalnych, 

sportowych i społecznych w 

sołectwie Włosienica. 

300,00 300,00 300,00 100,00 

     750 Administracja publiczna. 300,00 300,00 300,00 100,00 

          75095 Pozostała działalność. 300,00 300,00 300,00 100,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 300,00 300,00 300,00 100,00 

WLO3.4 Organizacja imprez kulturalnych, 

sportowych i społecznych w 

sołectwie Włosienica. 

300,00 300,00 300,00 100,00 

     750 Administracja publiczna. 300,00 300,00 300,00 100,00 

          75095 Pozostała działalność. 300,00 300,00 300,00 100,00 

               4300 Zakup usług pozostałych. 300,00 300,00 300,00 100,00 

WLO4 Poprawa warunków lokalowych 

klubu sportowego LKS we 

Włosienicy wraz z 

zagospodarowaniem terenu. 

0,00 31 000,00 31 000,00 100,00 

     926 Kultura fizyczna. 0,00 31 000,00 31 000,00 100,00 

          92601 Obiekty sportowe. 0,00 31 000,00 31 000,00 100,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

0,00 31 000,00 31 000,00 100,00 
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ZAB1 Modernizacja i zagospodarowanie 

terenu wokół Przedszkola 

Samorządowego w Zaborzu - 

wykonanie ogrodu sensorycznego 

etap II. 

43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

     926 Kultura fizyczna. 43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

          92695 Pozostała działalność. 43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 

43 199,80 43 199,80 43 199,80 100,00 
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V. Zadania inwestycyjne w gminie Oświęcim 

Inwestycje podejmowane z budżetu gminy oraz pozyskanych środków zewnętrznych 

realizowane były we wszystkich sołectwach. Przy ograniczonym budżecie ich realizacja 

ukierunkowana była na najpilniejsze potrzeby mieszkańców i jednostek organizacyjnych. Do 

najważniejszych z nich należą: 

 
1. Babice 

• „Doposażenie  placu zabaw w Babicach – całkowita wartość zadania: 27 344,13 zł  

(w tym 26 994 zł środki sołeckie sołectwa  Babice i 350,13 środki własne).   

Zamontowana została huśtawka typu „bocianie gniazdo” wraz z nawierzchnią 

bezpieczną oraz karuzela tarczowa. 

 

Fot.V.1. Babice – plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Babicach  

 

 

• Modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizowanej w Babicach na działkach nr 2048, 

2047/8;  wartość zadania: 62 885,16 zł, w tym 31 442,58 zł środki  Województwa 

Małopolskiego (dotacja ze środków województwa związana z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych), 31 442,58 zł środki UG Oświęcim. 
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W ramach środków funduszu sołeckiego: 

• „Poprawa odwodnienia wzdłuż odcinka ul. Spacerowa w Babicach”.  

Zakres: na długości ok. 136 mb roboty pomiarowe, rozebranie istniejących przepustów 

oraz ścianek czołowych, odtworzenie przepustów i ścianek czołowych 

z dostosowaniem do właściwych rzędnych pozwalających na swobodny spływ wody, 

odtworzenie nawierzchni na zjazdach, odmulenie rowów.  

Wartość zadania: 51 982,38 zł środki własne UG Oświęcim (w tym 43 199,80 zł fundusz 

sołecki wsi Babice). 

 

2. BROSZKOWICE 

• Remont sanitariatów oraz pomieszczeń w budynku LKS w Broszkowicach - 27 500 zł. 

W ramach środków funduszu sołeckiego:  

• Wymiana nawierzchni na placu zabaw w Broszkowicach 46 500,00 ( w tym: 20 000 – 

fundusz sołecki BRO 1+ 26 500 środki budżetu gminy). W ramach zadania została 

wymieniona nawierzchnia piaskowa na nawierzchnie bezpieczna syntetyczną. 

 

Fot.V.2. Broszkowice – nawierzchnia na placu zabaw  
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3. BRZEZINKA 

W ramach środków funduszu sołeckiego: 

• Wymiana ogrodzenia przy budynku OSP w Brzezince - 23 500 zł (fundusz sołecki 13 000 

zł + środki sołeckie 10 500 zł). 

       Fot.V.3. Brzezinka – ogrodzenie budynku gminnego przy ul. Brzozowej 46 (remiza) 

 

• Wykonanie progu zwalniającego (wyniesionego) na ul. Brzozowej  w Brzezince                   

wartość zadania: 26 752,50 zł środki własne UG Oświęcim (fundusz solecki  wsi 

Brzezinka - 25 500zł, środki sołeckie wsi Brzezinka - 1252,50 zł). 

Zakres: wykonanie progu zwalniającego (wyniesionego) z kostki brukowej, regulacja 

wysokościowa istniejącego chodnika na szerokości wyniesionego progu zwalniającego, 

wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie oznakowania pionowego.  

Wykonanie wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem w celu poprawy odwodnienia 

odcinka ul. Brzozowej w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie progu 

zwalniającego (wyniesionego) na ul. Brzozowej w Brzezince”: 8 130,30 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: 

-  wykonanie studni fi 315 w chodniku wraz z podpięciem wpustu deszczowego,  

-   wykonanie wpustu deszczowego (1 kpl.) wraz z przykanalikiem (PCV 19mb  + 5 mb 

stal), 

- przełożenie kostki na odcinku chodnika oraz zjeździe do posesji nr 41 (pow. 

przełożenia 37,8m2). 
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4. DWORY DRUGIE 

• Remont odcinka nawierzchni jezdni ul. Łopianowa w Dworach Drugich -  41 248,94 zł. 
 

W ramach środków funduszu sołeckiego: 

• Remont nawierzchni odcinka jezdni ul. Łopianowa w Dworach Drugich. 
 

Zakres: na długości ok 125 mb; ścinanie drzew i karczowanie pni, wykonanie konstrukcji 

drogi w miejscu, w którym wykarczowano pień, położenie nawierzchni 

asfaltobetonowej o łącznej gr. 8 cm. 

Kwota: 33 535, 72 zł środki własne UG Oświęcim (w tym 17 470,30 zł fundusz sołecki 

wsi Dwory Drugie). 

       

 Fot.V.4. Dwory Drugie – ul. Łopianowa 

 

 

5. HARMĘŻE 

• Remont nawierzchni jezdni ul. Gen. Andersa w Harmężach w  km od 0+287 do 0+487.     

Zakres: profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem drogowym o gr. 10 

cm; położenie nawierzchni asfaltobetonowej o łącznej gr. 8 cm (4 cm warstwa wiążąca 

+ 4 cm warstwa ścieralna); wykonanie poboczy na długości remontowanej jezdni; 

regulacja wysokościowa zjazdu, nawierzchnia asfaltobetonowa długość km 0,200  

szerokość 3,5 m. 
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Wartość zadania: 68.805,65 zł, w tym: 34 402,82 zł środki Województwa Małopolskiego 

- dotacja ze środków województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych 402,83 środki UG Oświęcim. 

 
Fot.V.5. Harmęże ul. Andersa 

 

 

• „Remont ul. Sosnkowskiego w Harmężach”. 

Zakres: położenie nawierzchni asfaltobetonowej o łącznej gr. 8 cm, wykonanie poboczy 

na remontowanym odcinku, regulacja wysokościowa studni rewizyjnych, remont 

przepustu drogowego, regulacja wysokościowa istniejących zjazdów do posesji. 

Wartość zadania: 74 702,27 zł - środki własne UG Oświęcim. 

 
6. GROJEC 

 

• Nadbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku OSP Grojec -                         

791 284,82 zł   (w tym dotacja  w ramach programu  Małopolskie OSP - 80 000 zł). 
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Fot.V.6. Elewacje remizy OSP Grojec. 

 

 

• Modernizacja oświetlenia  terenu LKS Solavia Grojec -  17 000 zł (środki sołeckie Grojec 

– 5000 zł, Stawy Grojeckie - 1 000 zł + 11 000 zł środki własne budżetu Gminy). 

• „Remont poboczy, ul. Przecznica w Grojcu”. 

Zakres: ścięcie poboczy na dł. 1000mb, odtworzenie poboczy na powierzchni 1300 m2, 

skropienie nawierzchni poboczy asfaltem na powierzchni 1300m2. 

Wartość prac - 53 025,30 zł. 

• „Roboty bieżącego utrzymania na drogach gminnych na terenie sołectwa Grojec”: 

ul. Skotnicka w Grojcu: 

− remont warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 6 cm (rejon posesji nr 9, 4), 

− remont poboczy na odcinku od ul. Jagiellończyka do posesji nr 4,  

− zabudowa krawężnika najazdowego (rejon posesji nr 9, 4), 

− zabudowa wpustu deszczowego, 

− zabudowa koryt betonowych na odcinku ok. 30mb od ul. Jagiellończyka. 

al. Ogrodowa w Grojcu: 

− wymiana podbudowy (rejon posesji nr 90), 

− remont nawierzchni jezdni (rejon posesji nr 90), 



41 

 

− remont połączenia Al. Ogrodowej z drogą wewnętrzną zlokalizowaną pomiędzy 

posesjami 53-57 poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na tym 

połączeniu,  

− oczyszczenie kraty odwadniającej na połączeniu Al. Ogrodowej z drogą 

wewnętrzną zlokalizowaną pomiędzy posesjami 53-57. 

ul. Leśna Grobel:  

Remont połączenia ul. Leśna Grobel z drogą wewnętrzną ul. Kółkowa poprzez 

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na tym połączeniu.  

ul. Przecznica: 

Odtworzenia odcinka rowu przydrożnego (rejon połączenia z ul. Puściny – rów od 

strony zadrzewień), kwota: 89 436,37 zł ze środków własnych UG Oświęcim. 

7. PŁAWY  

Remont /modernizacja Domu Ludowego w Pławach - Fundusz Sołecki - 25 584 zł. 

8. PORĘBA WIELKA 

• „Remont nawierzchni jezdni odcinka ul. Kmieckiej w Porębie Wielkiej”. 
 
Zakres: dł. ok 180 mb, położenie nawierzchni asfaltobetonowej o łącznej gr. 8 cm, 

wykonanie poboczy na remontowanym odcinku, regulacja wysokościowa istniejących 

zjazdów do posesji, zabudowa odcinka krawężnika najazdowego wraz ze ściekiem 

przykrawężnikowym oraz regulacja wysokościowa wpustu deszczowego. 

Wartość prac to 64 464,10 zł ze środków własnych UG Oświęcim. 

• Awaryjna naprawa uszkodzonych fragmentów jezdni: 

ul. Ruczaj, Poręba Wielka. 

Zakres: korytowanie do 40 cm, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni 

z asfaltobetonu gr. 6 cm; długość 116 m, szerokość 3,5 m (406 m2) 

Kwota 72 634,82 zł środki własne UG Oświęcim. 

ul. Leśniczówka w Porębie Wielkiej  

Zakres: korytowanie do 40 cm, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni 

z asfaltobetonu gr 6 cm; dł: 40 szer. 1,5 m (60 m2) 

Wartość prac to 10 734,21 zł ze środków własnych UG Oświęcim. 
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• Awaryjne usunięcie uszkodzonych nawierzchni bitumicznej- ul. Leśniczówka Poręba 

Wielka, ul. Wykręt Poręba Wielka, Zaborze ul. Borowiec. 

Zakres: Frezowanie nawierzchni na gł. 6 cm, odtworzenie warstwy bitumicznej na gr. 6 

cm. Kwota 30 831 zł środki własne UG Oświęcim. 

• „Remont odcinka ul. Odnoga w Porębie Wielkiej”.  

Zakres: dł. ok 230 m, korytowanie wraz z wywozem i utylizacją urobku, wykonanie 

konstrukcji drogi poprzez stabilizacje gruntu cementem (2,5-5 MPa) gr. 30 cm, 

wykonanie warstwy odprężającej z kruszywa o gr. 15 cm, położenie nawierzchni 

asfaltobetonowej o łącznej gr. 8 cm (4 cm warstwa wiążąca + 4 cm warstwa 

ścieralna), regulacja wysokościowa zjazdów, zabezpieczenie rurami ochronnymi 

istniejącego uzbrojenia terenu, wykonanie poboczy. 

Wartość prac to 148 034,57 zł ze środków własnych UG Oświęcim. 

 

• Wiaty dla zawodników przy boisku LKS w Porębie Wielkiej 14 354,10 zł ( w tym: 7 000 

zł –  środki sołeckie, 7 354,10 zł - budżet gminy). 

W ramach środków funduszu sołeckiego: 

• Nawierzchnia przy scenie na terenie domu ludowego  w ramach zadania pn. 

„Utwardzenie terenu wokół sceny estradowej  na terenie Domu Ludowego w Porębie 

Wielkiej, utwardzenie terenu wokół budynków OSP w Porębie Wielkiej, w tym  - 

fundusz sołecki POR.1 - 42 007 zł. 

• Wymiana nawierzchni przy OSP w Porębie Wielkiej - 38 177,58 zł, w tym: 

− 10 000 zł środki sołeckie, 

− 1 192,04 zł fundusz sołecki (zadanie j.w.), 

− 26 985,54 zł – środki własne budżet gminy. 
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Fot.V.7. Poręba Wielka – nawierzchnia na terenie Domu Ludowego w Porębie Wielkiej  

 

 

9. RAJSKO 

• Remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Kręta w Rajsku- kwota 85 997,87 zł. 

• Budowa boiska w ramach zadania pn. Adaptacja terenów gminnych przy nowym 

boisku LKS Rajsko pod miejsce sportowo-parkowo-rekreacyjne 143 998,49 zł  (w tym: 

43 199,80 zł środki funduszu sołeckiego). 

 

Fot.V.8. Rajsko – boisko rekreacyjne.  
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10. STAWY GROJECKIE 

• Remont odcinka ul. Adolfin w Stawach Grojeckich wraz z poprawą odwodnienia. 

Zakres: na długości ok 70 mb – korytowanie, wykonanie konstrukcji drogi o gr. 50 cm, 

położenie nawierzchni asfaltobetonowej o łącznej gr. 8 cm, wykonanie poboczy na 

remontowanym odcinku, oczyszczenie rowu przydrożnego z namułu, ułożenie koryt 

betonowych w rowie przydrożnym. 

Wartość prac to 56 213,30 zł ze środków własnych UG Oświęcim. 

Fot.V.9. Stawy Grojeckie – ul. Adolfin  

 

• Poprawa odwodnienia ul. Adolfin w Stawach Grojeckich. 

Ułożenie koryt betonowych na dł. 40 mb, odmulenie rowu, obsypanie ziemią koryt 

betonowych, ścięcie poboczy. Kwota 13 111,31 zł środki własne UG Oświęcim. 

• Modernizacja i zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w okolicach budynku 

GOPS w Stawach Grojeckich – etap III górka saneczkowa.  

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

objętego PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania  - 117 804,48 zł.  

W ramach środków funduszu sołeckiego: 
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• Modernizacja i zagospodarowanie terenu gminnego w okolicach budynku Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej (34 496,20 zł fundusz sołecki + 5 369,92 środki sołeckie). 

 

11. STAWY MONOWSKIE 

W ramach środków funduszu sołeckiego: 

• Altana na terenie rekreacyjnym przy ul. Objazdowej w Stawach Monowskich – 

16 700,00 zł (fundusz sołecki 14 895,89 zł + środki sołeckie 1 804,11 zł). 

Fot.V.10. Stawy Monowskie – altana przy ul. Objazdowej 

 

 

• Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Stawy Monowskie STM.2 –10 795,24 (w tym 

8 000 zł fundusz sołecki). 

 

12. WŁOSIENICA 

• Remont nawierzchni jezdni ul. Bukowa w Włosienicy w km  od 0+019 do 0+259. 
 
Wykonanie warstwy profilującej z asfaltobetonu (podbudowa); wykonanie 

nawierzchni z asfaltobetonu warstwy wiążącej i ścieralnej (4+4 cm), wykonanie 

regulacji wysokościowej zjazdu, wykonanie poboczy na długości remontowanej jezdni, 

nawierzchnia asfaltobetonowa o długość 240 mb za łączną kwotę 78 578,40 zł, w tym 

39 289,20 zł środki  Województwa Małopolskiego (dotacja ze środków województwa 
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związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych), 39 289,20 zł środki UG 

Oświęcim. 

Fot.V.11. Włosienica, ul. Bukowa.  

 
 

• Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej we Włosienicy 29 507,70 zł (w tym dotacja 

Gminy Polanka – 10 000 zł + 6 531,20 zł budżet gminy Oświęcim i 922,50 zł środki 

sołeckie). 

• Piłkochwyty na boisku LKS Włosienica - 10 499,99 zł. 

W ramach środków funduszu sołeckiego: 

Poprawa warunków lokalowych klubu sportowego LKS we Włosienicy wraz 

z zagospodarowaniem terenu – zadanie realizowane etapami 2021-2022 – wartość wydatków 

w 2021 - 31 000 zł, całkowita wartość etapu I -  147 600 zł . 

 

13. ZABORZE 

• Remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Borowiec w Zaborzu” kwota 37 361,62 zł. 
• Remont sali gimnastycznej w Szkole podstawowej w Zaborzu - 96 078,50 zł.  
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    Fot.V.12. Zaborze, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej.  
 

 

 

W ramach środków funduszu sołeckiego: 

• Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego 

w Zaborzu - wykonanie ogrodu sensorycznego etap II - fundusz sołecki - 43 199,80 zł. 

 

14. Inne zadania 

• Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim w roku 2021. 

Zakres: remont nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami kwota: 149 410,73 zł UG 

Oświęcim. 

• Modernizacja gminnych placów zabaw w sołectwach Stawy Grojeckie, Stawy 

Monowskie i Pławy z podziałem na zadania częściowe:  

1) Zadanie 1: Modernizacja placu zabaw przy ul. Beskidzkiej w sołectwie Stawy 

Grojeckie, 

2) Zadanie 2: Modernizacja placu zabaw przy ul. Objazdowej w sołectwie Stawy 

Monowskie,  

3) Zadanie 3: Modernizacja placu zabaw przy ul. Pławianka w sołectwie Pławy. 

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 – 75 769,23 zł.  
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We współpracy z powiatem oświęcimskim zrealizowano: 

• „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu 

w rejonie skrzyżowania z Al. Ogrodową”.  

Koszt zadania: 88 047,50 zł, w tym 50%/50% gmina Oświęcim 44 023,75 zł powiat 

oświęcimski 44 023,75 zł. 

• „Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w porębie Wielkiej”. 

Koszt zadania: 149 004,76 zł, w tym 50%/50% gmina Oświęcim 74 502,38 zł powiat 

oświęcimski 74 502,38 zł. 

We współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zrealizowano: 

• Przebudowa DW 948 - ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa 

drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na 

odc. 015 od km 3+154 do km 3+454,61. 

Koszty realizacji zadania Środki Województwa 

Małopolskiego 

Środki gminy Oświęcim 

1 082 833,08 zł 529 992,63 zł 552 840,45 zł 

 

Fot.V.13. ul. Beskidzka w m. Grojec 
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Rozpoczęte zostały również następujące inwestycje wieloletnie : 

• Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezince – zadanie wieloletnie 

planowane do realizacji w latach 2021-2024, całkowita wartość zadania - 

10 849 522,50 zł brutto, w tym 80 % stanowią środki OSPR. Wartość etapu 

zrealizowanego  w 2021 - około 2 500 000 złotych. 

 

Fot.V.14. Podpisanie umowy z Wojewodą na realizację Oświęcimskiego Strategicznego 

Programu Rządowego na lata 2021 – 2025 

 
 

Fot.V.15. Podpisanie umowy na budowę ZSP w Brzezince 
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• „Nowa przestrzeń dla podnoszenia kapitału społecznego i aktywności społecznej dla 

mieszkańców – modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą 

gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych”. 

Inwestycja  realizowana  w latach: 2021-2022, z dofinasowaniem w ramach Osi 

Priorytetowej 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Umowa nr 

RPMP.11.02.00-12-0736/17-00-XVII/21/FE/21 w wysokości 75%.  

Realizowane zadania:  

1) Modernizacja Szkoły Podstawowej – nadbudowa i termomodernizacja szkoły 

wraz z zagospodarowaniem terenu - Inwestycja  realizowana  w latach: 2021-

2022. Wydatki poniesione w 2021 - 1 043 559,80 zł brutto (całkowita wartość 

inwestycji: 2 712 350,49 zł). 

2) Część drogowa w/w zadania inwestycyjnego. Całkowita wartość 1 150 000 zł.  
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VI. Ochrona Środowiska i gospodarka odpadami w gminie Oświęcim 

 

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

regulaminy, programy i inne dokumenty dotyczące poszczególnych zagadnień z zakresu 

ochrony środowiska. Do najważniejszych w tym zakresie należą: 

1. „Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2020” – przygotowano raport z wykonania ww. 

programu za lata 2018-2019. W dniu 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Oświęcim uchwałą Nr 

XXVIII/246/20  przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2021-

2025”.  

Działania podejmowane w roku 2021 to m.in.:  

1) realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Oświęcim – udzielanie dotacji 

osobom fizycznym na wymianę źródeł ciepła,  

2) realizacja programu dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest,  

3) realizacja programu mającego na celu zwiększenie ilości instalacji odnawialnych źródeł 

energii na terenie gminy. 

2. „Regulamin finansowania kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających 

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

programu w roku 2021 odebrano od mieszkańców Gminy Oświęcim 101,58 Mg odpadów 

zawierających azbest za kwotę 56 649,16 zł brutto pochodzących ze środków własnych 

gminy. 

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

wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych 

oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Oświęcim” – w roku 

2021 udzielono dotacji celowej: 

a) Spółce Wodnej „KARP”  w kwocie 3 000,00 zł brutto na zadanie pn. „Udrożnienie 

i czyszczenie koryta cieku wodnego poprzez usuwanie namułów utrudniających 

swobodny przepływ wód na odcinku 110 m działki nr 406/1 położonej w obrębie 

Zaborze, przy ul. Grojeckiej”, 

b) Gminnej Spółce Wodnej w Oświęcimiu w kwocie 10 000,00 zł brutto na zadanie pn. 

„Wyprofilowanie skarp i dna rowu „Malnik” w Pławach na dł. 33 mb, w km 1+853 -

1+886”. 
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4. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim” – w ramach 

przestrzegania zapisów regulaminu w 2021 r. przeprowadzono 55 kontroli w zakresie 

sposobu i częstotliwości pozbywania się przez mieszkańców nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości.  

5. Prowadzone ewidencje i rejestry z zakresu ochrony środowiska. 

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

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Na koniec 2021 r. w ewidencji gminnej znajdowało się 3330 zbiorników 

bezodpływowych oraz 567 przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego 41 przydomowych 

oczyszczalni zostało zgłoszonych w 2021 r. Zezwolenie na prowadzenie na terenie gminy 

Oświęcim działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych posiadało 15 podmiotów, w roku 2021 wydano jedno nowe 

zezwolenie.  

6. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Oświęcim”.  

W ramach realizacji uchwały podejmowane były działania mające na celu ograniczenie 

niskiej emisji na terenie gminy Oświęcim, w tym przede wszystkim zadania tożsame 

z wymogami określonymi w Programie Ochrony Powietrza dla województwa 

małopolskiego (Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 

28 września 2020 r.) oraz „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2025”. 

Podejmowane działania to m.in.:  

1) realizacja programów mających na celu eliminację niskosprawnych urządzeń na paliwo 

stałe;  

2) aktualizacja bazy źródeł ciepła, w tym Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;  

3) działania mające na celu wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania 

pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, edukacja ekologiczna;  

4) działania promocyjno-informacyjne;  

5) podejmowanie działań krótkoterminowych w przypadku ogłoszenia zagrożenia 

zanieczyszczeniem powietrza.  
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Ponadto na stronie gminy istnieje zakładka tematyczna „Ochrona powietrza”, w celu 

łatwiejszego wyszukiwania informacji związanych z ograniczeniem niskiej emisji oraz 

efektywnością energetyczną. W roku 2021 kontynuowano działania związane 

z przygotowaniem i uchwaleniem nowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Oświęcim, który został przyjęty Uchwalą Nr XLII/354/21 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

22 grudnia 2021 r. 

7. „Program ograniczania niskiej emisji”. 

W ramach realizacji uchwały podejmowane były działania mające na celu ograniczenie 

niskiej emisji na terenie gminy Oświęcim, poprzez eliminację niskosprawnych urządzeń na 

paliwo stałe. Program wdrażany był poprzez realizację Uchwały Nr XXIX/262/21 Rady 

Gminy Oświęcim z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom 

fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, 

polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim (ze zm.). 

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

systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w gminie Oświęcim na proekologiczny”.  

W roku 2021 udzielono dofinansowania dla 195 wnioskodawców w zakresie wymiany 

niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwo stałe na:  

1) nowe kotły gazowe (170 dotacji);  

2) ogrzewanie z pompą ciepła (19 systemów); 

3) kocioł na biomasę (5 urządzeń); 

4) ogrzewanie elektryczne (1 urządzenie).  

Wydatkowano kwotę 779 557,20 zł, w tym 20 000 zł ze środków powiatu oświęcimskiego 

oraz 759 557,20 zł ze środków gminy Oświęcim. 

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

zwiększone koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w związku z trwałą zmianą systemu 

ogrzewania na proekologiczne”.  

W roku 2021 nie wpłynął żaden wniosek do programu. 
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10. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa 

małopolskiego” – finansowany z RPO WM 2014-2020. Projekt realizowany jest od grudnia 

2018 r. do maja 2021 roku.  

Gmina Oświęcim jest jedną z 41 gmin partnerów w tym projekcie. Całkowita wartość 

działania dla wszystkich gmin partnerów to blisko 69 mln zł. Gminie Oświęcim, na 

podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez mieszkańców, przypadnie około 810 000 

złotych, łącznie na 39 instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp 

ciepła w gospodarstwach domowych. Montaż finansowy projektu opiera się na 2 pozycjach: 

wkład własny użytkowników końcowych w wysokości 40% ceny netto instalacji oraz 

dofinansowanie 60% ceny netto. Po stronie gminy występują jedynie koszty 

okołobudżetowe. W związku z realizacją projektu zostały podjęte dwie uchwały – nr 

LIII/573/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji wspólnego 

zadania pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin 

województwa małopolskiego” (opisana w dziale dotyczącym programów, strategii i uchwał 

dotyczących kwestii ochrony środowiska, pkt VII) oraz nr XXXVII/430/17 z dnia 

18 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Oświęcim do 

projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin 

województwa małopolskiego”.  

W ramach projektu w roku 2021 wykonanych zostało 3 instalacje fotowoltaiczne, 

3 instalacje kolektorów słonecznych, 3 instalacje pomp ciepła centralnego ogrzewania i do 

podgrzewania wody użytkowej oraz 1 instalacja powietrznej pompy ciepła do 

podgrzewania wody użytkowej. Gmina Oświęcim przekazała w ramach kosztów 

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

- Luborzyca w wysokości 2 000 zł, ponadto poniesiono dodatkowe koszty okołoprojektowe 

w wysokości 3 084,84 zł.  

11. Wdrażanie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska 

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

ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach Unii Europejskiej. Projekt ma na celu 

działania edukacyjne w zakresie ochrony powietrza.  

Realizowany jest formalnie od 2015 roku do końca 2023 r. Projekt jest koordynowany przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w którym uczestniczą 62 gminy. 
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Kluczowym zadaniem jest realizacja przez organy publiczne dyrektyw dotyczących poprawy 

ochrony powietrza poprzez określone działania samorządu oraz bezpośrednie doradztwo 

dla mieszkańców. Budżet ogólny projektu to ok. 70 mln zł, z czego dofinansowanie to ok. 

42 mln zł. Koszty projektu po stronie gminy to przede wszystkim finansowanie wyposażenia 

stanowiska pracy bieżącej ekodoradcy (wynagrodzenie jest wkładem własnym gminy). 

W ramach dofinansowania finansowane są przedsięwzięcia nieinwestycyjne (m.in. 

organizacja wydarzeń, działania edukacyjne, w tym zakup materiałów informacyjnych 

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

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

Działania podjęte w 2021 r. w ramach powyższego projektu polegały m.in. na:  

1) dystrybucji materiałów informacyjnych (przede wszystkim ulotek i plakatów) – łącznie 

rozdystrybuowano 11 698 sztuk materiałów informacyjnych;  

2) publikowaniu artykułów o tematyce ekologicznej na stronie internetowej gminy 

i w gazecie gminnej (97 artykuły, w tym dotyczące zagrożenia zanieczyszczeniem 

powietrza);  

3) możliwości skorzystania z pomocy ekodoradcy w urzędzie, w tym telefonicznie. 

Ograniczenie działań edukacyjno-informacyjnych w roku 2021 wynikało z panującej 

sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. 

Inne zadania realizowane w ramach projektu:  

1) podejmowanie krótkoterminowych działań, w przypadku ogłoszenia zagrożenia 

zanieczyszczeniem powietrza. Informacja o stanie powietrza w danym dniu oraz 

o ogłoszonym zagrożeniu zanieczyszczeniem powietrza publikowana była na stronie 

internetowej gminy oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy, 

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

zamieszczają informacje o stanie powietrza, na podstawie danych sms, ze strony 

internetowej lub pomiarów sensorów jakości powietrza;  

2) aktualizacja bazy inwentaryzacji źródeł ciepła dokonywana była na podstawie wniosków 

o udzielenie dotacji, składanych w Urzędzie Gminy. Ponadto, od 1 lipca 2021 r. 

rozpoczęto wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;  
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3) eliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych na 

powierzchni ziemi. W roku 2021 przeprowadzonych zostało 18 kontroli w tym zakresie. 

Pobrano 4 próbki popiołu, co skutkowało skierowaniem 4 wniosków o ukaranie na 

policję. Koszt badania próbek popiołu wyniósł 2 361,60 zł i został pokryty ze środków 

programu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – 

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

dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej 

12. Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Zadaniem wpisującym się 

w realizowaną przez gminę politykę ochrony powietrza, a realizowanym od maja 2021 

roku jest prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Priorytetowego 

Czyste Powietrze. Punkt jest prowadzony na podstawie podpisanego przez gminę 

porozumienia (20/21) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie w dniu 31.05.2021r. Porozumienie określa zasady funkcjonowania 

oraz rozliczania z WFOŚiGW zadań realizowanych przez punkt oraz szczegółowo zakres 

działań prowadzonych na rzecz wykorzystania programu.  Porozumienie zawarto na czas 

realizacji programu tj. do 2029 r., natomiast w zakresie finansowania zadań punktu 

porozumienie zostało zawarte na okres roku od daty zawarcia. Program Czyste Powietrze 

umożliwia właścicielom nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe uzyskanie 

dofinansowania na zadania dotyczące wymiany przestarzałych źródeł ciepła, modernizacji 

instalacji centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej, rekuperacji, fotowoltaiki 

oraz termomodernizacji w zakresie ocieplenia budynku oraz wymiany stolarki okiennej 

i drzwiowej. W roku 2021 za pośrednictwem Urzędu Gminy zostało złożonych 118 

wniosków o dofinansowanie z programu, a już po podpisaniu przez mieszkańców umów 

z WFOŚiGW złożono 16 wniosków rozliczających zrealizowane zadania o zakładanej do 

wypłaty wartości dotacji na poziomie 104 226 złotych. 
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13. System gospodarki odpadami komunalnymi.  

Na terenie gminy Oświęcim gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

objęci są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oświęcim w 2021 

roku wynosiły: 

1) 35,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc; 

2) 70,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – opłata podwyższona za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

W 2021 roku obowiązywały dwa zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Oświęcim: 

1) w wysokości 4,00 zł,  na podstawie Uchwały Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne; 

2) w wysokości 7,00 zł, na podstawie Uchwały Nr XXVI/235/20 Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 16 977 

mieszkańców. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Oświęcim, w roku 2021 

realizowana była na podstawie umowy nr 13/P/2020 zawartej w dniu 8 grudnia 2020 roku 

z Konsorcjum Firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 

12A, 32-602 Oświęcim, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKO-KOMBID” Beata 

Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32-642 Włosienica oraz Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. 

z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.  

Odpady komunalne odbierane były z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 roku poz. 

3167 z późn. zm.) oraz w obowiązującej uchwale Rady Gminy Oświęcim w sprawie 
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szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 roku poz. 3168 z późn. zm.):  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej 

niż raz na tydzień, w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 

b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie: szkło, papier, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

3) bioodpady: 

a) z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej 

niż raz na tydzień, od listopada do marca - raz w miesiącu, 

b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od kwietnia do października 

- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, od listopada do marca - raz w miesiącu; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku, w miesiącach: kwiecień 

i październik. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy 

Oświęcim w 2021 roku zlokalizowany był w Oświęcimiu przy ul. Bema 12A, prowadzony przez 

firmę Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 12A, 32-602 

Oświęcim.  

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 

zamieszkałych mogli bezpłatnie przekazać do PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób 

selektywny, takie jak:  

1) szkło; 

2) papier; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) metale; 
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6) bioodpady (z wyjątkiem osób, które deklarują posiadanie kompostownika 

przydomowego); 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) zużyte opony w ilości do 4 szt. z nieruchomości na rok z samochodów osobowych, 

ciągników rolniczych i pojazdów jednośladowych; 

10) przeterminowane leki i chemikalia; 

11) zużyte baterie i akumulatory; 

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

(tony) na nieruchomość na rok; 

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek; 

14) odpady niebezpieczne oraz oleje i tłuszcze, detergenty, drewno; 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku 

odebrano i zebrano w sumie 7 196,9030 Mg odpadów, w tym:  

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 4 696,080 Mg; 

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

1 034,0000 Mg; 

3) bioodpadów – 683,9800 Mg; 

4) odpady pozostałe – 782,843 Mg. 

W 2021 roku koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

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

6 699 522,54 zł. 
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VII. Gospodarka przestrzenna 

 

W 2021 r. podjęto: 

1. Uchwałę Nr XL/333/21 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w sołectwie Harmęże (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. poz. 7056). 

2. Uchwałę Nr XL/334/21 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w sołectwie Pławy (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. poz. 7067). 

3. Uchwałę Nr XL/335/21 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie 

Stawy Monowskie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. poz. 7068). 

Do końca 2021 r. trwały prace nad: 

1. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu 

położonego w sołectwie Broszkowice zgodnie z Uchwałą Nr X/104/15 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. Postępowanie naprawcze Uchwały Nr LVIII/435/14 

Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie 

Broszkowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 4999). 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu 

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

z Uchwałą Nr X/105/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. Postępowanie 

naprawcze Uchwały Nr LVIII/437/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

terenu położonego w sołectwie Zaborze (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 5001). 

3. Opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz - Birkenau w sołectwie Brzezinka zgodnie 

z Uchwałą Nr X/99/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 czerwca 2019 r. 

4. Opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie 

Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat zgodnie z Uchwałą Nr 

XIII/127/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 października 2019 r. 
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Zgodnie z informacją wygenerowaną z systemu informacji przestrzennej gminy Oświęcim 

(iGeoPlan) firmy Geo-System sp. z o.o. na terenie Gminy Oświęcim miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego objętych jest 1816,3 ha to jest 24,2 % powierzchni Gminy 

Oświęcim.  

W 2021 r. wydano: 

• 34 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego; 

• 169 decyzji o warunkach zabudowy, w tym dotyczące: zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej – 153, zabudowy zagrodowej – 1, zabudowy usługowej – 5, innej 

zabudowy – 10; 

• 8 decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy. 

W 2021 r. nadano 144 numerów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim. 
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VIII. Gospodarka komunalna gminy Oświęcim 

 

Gospodarka gruntami - zmiany w 2021 roku 

 

1. Zmniejszenia stanu mienia gminy Oświęcim. 

Sprzedaże nieruchomości: 

1) w obrębie Zaborze zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej 

działką nr 186/4 o pow. 0,0059 ha w rejonie ulicy Witaminka, objęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe, 

za cenę brutto 6 150 zł (w tym podatek VAT 23 %); 

2) w obrębie Poręba Wielka zbycie w trybie przetargu nieruchomości oznaczonej działką 

nr 21/7 i 21/5 o łącznej pow. 0,3106 ha przy ulicy Wadowickiej, brak planu 

miejscowego dla nieruchomości i brak decyzji ustalającej warunki zabudowy za cenę 

brutto 146 450 zł; 

3) w obrębie Grojec zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej działką 

nr 2006/1 o pow. 0,0040 ha przy ulicy Leśna Grobel, brak planu miejscowego dla 

nieruchomości i brak decyzji ustalającej warunki zabudowy, częściowo zabudowana 

budynkiem garażu, za cenę brutto 3 690 zł (w tym podatek VAT 23 %); 

4) w obrębie Babice zbycie w trybie przetargu nieruchomości oznaczonej działką nr 490/5 

i 491/5 o łącznej pow. 0,1913 ha w rejonie ulicy Kwiatowej z udziałem ½ cz. w drodze 

dojazdowej stanowiącej działki nr 491/4 i 490/1 o pow. 0,0709 ha, zgodnie 

z obowiązującym planem miejscowym, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną za cenę brutto 121 750 zł (w tym podatek VAT 23 %); 

5) w obrębie Babice zbycie w trybie przetargu nieruchomości oznaczonej działką nr 482 

o pow. 0,2658 ha przy ulicy Starowiślnej, zgodnie z obowiązującym planem 

miejscowym, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną za cenę 

brutto 142 900 zł (w tym podatek VAT 23 %); 

6) w obrębie Babice zbycie w trybie przetargu nieruchomości oznaczonej działkami nr 

2439 o pow. 0,0721 ha, 2440 o pow. 0,0696 ha, 2441 o pow. 0,0275 ha, 1144/5 o pow. 

0,2406 ha przy ulicy Różana, brak planu miejscowego dla nieruchomości, decyzja 

ustalająca warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego, za cenę brutto 209 900 zł 

(w tym podatek VAT 23 %); 
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7) w obrębie Zaborze zbycie w trybie przetargu nieruchomości oznaczonej działką nr 

210/146 o pow. 0,0410 ha przy ulicy Grabowej, brak planu miejscowego dla 

nieruchomości, decyzja ustalająca warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego za 

cenę brutto 95 000 zł (w tym podatek VAT 23 %); 

8) w obrębie Zaborze zbycie w trybie zamiany nieruchomości oznaczonej działką nr 

210/148 o pow. 0,0397 ha przy ulicy Grabowej, brak planu miejscowego dla 

nieruchomości, decyzja ustalająca warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego za 

cenę brutto 55 550 zł (w tym podatek VAT 23 %); 

9) w obrębie Rajsko zbycie w formie przekazania aportem do Zakładu Komunalnego 

Gminy Oświęcim Spółka z o.o. w Brzezince nieruchomości oznaczonej działką nr 

1130/544 o pow. 0,0198 ha przy ulicy Edukacyjnej, brak planu miejscowego dla 

nieruchomości i brak decyzji ustalającej warunki zabudowy, o wartości 15 100 zł. 

2. Zwiększenia stanu mienia Gminy Oświęcim.   

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

1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną: 

a) nabycie nieruchomości w obrębie Grojec oznaczonej dz. 1826/42 o pow. 0,0055 ha 

zajętej pod drogę gminną ulicę Bagienną o wartości 2 002,55 zł, 

b) nabycie nieruchomości w obrębie Zaborze oznaczonej dz. 1977/2 o pow. 0,4166 ha 

zajętej pod drogę gminną ulicę Borowiec o wartości 185 387 zł; 

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

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

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

a) nabycie nieruchomości w obrębie Grojec objętej działkami nr 2221 o pow. 0,1208 

ha, 167 o pow. 0,0162 ha, 166/2 o pow. 0,2075 ha, 2222 o pow. 0.0327 ha, 172/5 

o pow. 0,2079 ha, 170 o pow. 0,0270 ha, 171/1 o pow. 0,0075 ha, 169/1 o pow. 

0,0054 ha stanowiącej tereny szkoły podstawowej w Grojcu, częściowo 

zabudowane budynkiem szkoły przy ulicy Aleja Ogrodowa o łącznej wartości 

355 000 zł,  

b) nabycie nieruchomości w obrębie Harmęże objętej działką nr 198/2 o pow. 1,5399 

ha, stanowiącej tereny szkoły podstawowej w Harmężach, zabudowana budynkiem 

szkoły przy ulicy Borowskiego o wartości 874 663,20 zł,  
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c) nabycie nieruchomości w obrębie Grojec objętej działką nr 2226 o pow. 0.2937 ha, 

stanowiącej teren niezabudowany położony przy ulicy Głównej w Grojcu o wartości 

166 821,60 zł,   

d) nabycie nieruchomości w obrębie Grojec objętej działką nr 165/9 o pow. 0,0006 

ha, stanowiącej teren niezabudowany położony w pasie drogowym przy ulicy 

Szembeka w Grojcu o  wartości 340,80 zł,   

e) nabycie nieruchomości w obrębie Grojec objętej działką nr 982/48 o pow. 0,2192 

ha zajętej pod drogę gminną ulicę Czajki o wartości 79 810,72 zł, 

f) nabycie nieruchomości w obrębie Rajsko oznaczonej dz. 1312 o pow. 0,0760 ha 

zajętej pod drogę gminną ulicę Cegielnianą o wartości 27 671,60 zł; 

3) nabycie nieodpłatne nieruchomości: 

a) nabycie nieodpłatne od  Polskiej Grupy Górniczej S.A.  nieruchomości w obrębie 

Harmęże oznaczonej działkami nr: 75/7 o pow. 0,2302 ha, 163/9 o pow. 0,0331 ha, 

164/9 o pow. 0,0274 ha, 164/11 o pow. 0,0148 ha, 165/11 o pow. 0,0098 ha, 293/8 

o pow. 0,0068 ha, 293/10 o pow. 0,0169 ha, 76/9 o pow. 0,2714 ha, zajęte pod 

drogę  dojazdową ulicę Wolską  o wartości 92 842 zł, 

b) nabycie nieodpłatne od Polskiej Grupy Górniczej S.A. prawa użytkowania 

wieczystego gruntu Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w obrębie Harmęże, 

oznaczonej działkami nr: 162/8 o pow. 0,0133 ha, 162/10 o pow. 0,0584 ha, 163/13 

o pow. 0,0450 ha, 163/15 o pow. 0,0341 ha, 164/13 pow. 0,0385 ha, 164/15 o pow. 

0,0270 ha, 165/13 o pow. 0,0921 ha, 165/15 o pow. 0,0293 ha, 173/24 o pow. 

0,0271 ha, 293/12 o pow. 0,0311 ha, 293/14 o pow. 0,0371 ha, 569/11 o pow. 

0,0051 ha, 610/6 o pow. 0,0119 ha zajęte pod drogę dojazdową ulicę Wolską 

o wartości 68 445 zł, 

c) nabycie nieodpłatne od osób fizycznych nieruchomości w obrębie Grojec zajętych 

pod drogę wewnętrzną ulicę Kamienną oznaczonych działkami nr: 1701/16 o pow. 

0,0152 ha, 1708/3 o pow. 0,0073 ha, 1710/3 o pow. 0,0102 ha, 1713/8 o pow. 

0,0102 ha, 1719/21 o pow. 0,0022 ha, 1713/7 o pow. 0,0114 ha, 1698/8 o pow. 

0,0870 ha, 1701/14 o pow. 0,0527 ha o łącznej wartości 63 700 zł, 

d) nabycie nieodpłatne od osób fizycznych nieruchomości w obrębie Harmęże 

zajętych pod drogę, ulicę Franciszkańską oznaczonych działkami nr: 359/4 o pow. 
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0,0300 ha, 284/3 o pow. 0,0027 ha, 286/1 o pow. 0,0084 ha, 285/1 o pow. 0,0019 

ha, 284/5 o pow. 0,0010 ha o łącznej wartości 6 600 zł, 

e) nabycie nieodpłatne od Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu nieruchomości 

w obrębie Zaborze zajętej pod drogę dojazdową wewnętrzną ulicę Grojecką 

oznaczoną  dz. 377/7 o pow. 0,0991 ha o wartości 44 100 zł, 

f) nabycie nieodpłatne od osób fizycznych nieruchomości w Porębie Wielkiej zajętej 

pod drogę wewnętrzną ulicę Zachodnią oznaczoną działkami nr: 498/1 o pow. 

0.0037 ha, 499/1 o pow. 0.0017 ha, 1268/10 o pow. 0,0015 ha, 1268/12 o pow. 

0,0012 ha, 1268/14 o pow. 0,0059 ha, 1329/1 o pow. 0,0051 ha, o łącznej wartości 

7 781 zł, 

g) nabycie nieodpłatne od osób fizycznych nieruchomości w obrębie Zaborze zajętej 

pod drogę wewnętrzną ulicę Grojecką oznaczoną działkami nr: 340/55 o pow. 

0,0025 ha, 340/34 o pow. 0,0054 ha,  o łącznej wartości 5 263,62 zł, 

h) nabycie nieodpłatne od osób fizycznych nieruchomości w obrębie Zaborze zajętej 

pod drogę wewnętrzną ulicę Spokojną oznaczoną działkami nr: 242/12 o pow. 

0.0090 ha, 242/15 o pow. 0,0102 ha, 237/12 o pow. 0,0103 ha, 247/7 o pow. 

0,0189 ha, 237/17 o pow. 0,0112 ha o łącznej wartości 27 475,70 zł, 

i) nabycie nieodpłatne od osób fizycznych nieruchomości w obrębie Rajsko 

przeznaczonej pod parking przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Altanowej 

oznaczonej: dz. 1107/55 o pow. 0,0926 ha o łącznej  5 634 zł; 

4) nabycie odpłatne nieruchomości: 

a) zakup nieruchomości od osób fizycznych w obrębie Brzezinka oznaczonej dz. 

1001/5 o pow. 0,0007 ha, zajętej pod pas drogowy ulicy Wierzbowej o wartości 

2 536,96 zł, 

b) zakup nieruchomości od osób fizycznych w obrębie Brzezinka oznaczonej dz. 994/1 

o pow. 0,0011 ha, zajętej pod pas drogowy ulicy Wierzbowej o wartości 2 886,96 zł, 

c) zakup nieruchomości od osób fizycznych w obrębie Zaborze oznaczonej dz. 337/19 

o pow. 0 0062 ha, zajętej pod drogę wewnętrzną ulicę Rowerową o wartości 

3 000 zł 

d) zakup nieruchomości od osób fizycznych w obrębie Poręba Wielka oznaczonej dz. 

1009/10 o pow. 0,0139 ha, zajętej pod drogę wewnętrzną część ulicy Ruczaj 

o wartości 27 000 zł, 
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e) zakup nieruchomości od osób fizycznych w obrębie Zaborze oznaczonej dz. 463/1 

o pow. 0,0317 ha oraz 218/39 o pow. 0.0044 ha zajętej pod pas drogowy drogi 

wewnętrznej, ulicy Polnej o łącznej wartości 20 800,82 zł, 

f) zakup nieruchomości od osób fizycznych w obrębie Włosienica oznaczonej dz. 

164/117 o pow. 0,0222 ha zajętej pod pas drogowy drogi wewnętrznej, ulicy 

Lazurowej o wartości 9 946 zł, 

g) zakup od osób fizycznych udziału 1/3 części w nieruchomości w obrębie Oświęcim 

Miasto przy ulicy Zamkowej, oznaczonej dz. 43/3,43/4, 2103, 2100 o łącznej pow. 

0,0512 ha, stanowiący teren utwardzony, wykorzystywany dla potrzeb Urzędu 

Gminy pod miejsca postojowe, o wartości 25 000 zł. 

Wartość gruntów będących własnością Gminy Oświęcim, według stanu na dzień 31.12.2021 r. 

wyniosła kwotę 26 749 346,34 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. 

(24 783 361,24 zł) zwiększyła się o kwotę 1 965 985,10 zł.  

Na rok 2021 zaplanowano dochód ze sprzedaży gruntów gminnych w kwocie 500 000 zł. Plan 

obejmował sprzedaż w trybie przetargów działek w obrębie Zaborze, przy ulicy Grabowej, dla 

których ustalono warunki zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

oraz działek budowlanych w Babicach przy ulicy Kwiatowej i przy ulicy Starowiślnej, które 

zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową. Zostały sprzedane działki w Zaborzu przy 

ulicy Grabowej w trybie przetargu za łączną kwotę brutto  150 550 zł. W trybie przetargu 

sprzedano nieruchomość przy ulicy Starowiślnej za kwotę brutto 142 900 zł oraz nieruchomość 

w Babicach przy ulicy Różanej za kwotę brutto 209 900 zł, przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym przy ulicy Starowiślnej oraz 

ustalonymi warunkami zabudowy dla nieruchomości przy ulicy Różanej . Została sprzedana 

w trybie przetargu nieruchomość rolna w Porębie Wielkiej przy ulicy Wadowickiej za cenę 

146.450 zł. (procedura sprzedaży rozpoczęta w roku 2020). Ponadto dokonano zbycia w trybie 

bezprzetargowym w obrębie Zaborze przy ulicy Grojeckiej oraz w Grojcu przy ulicy Leśna 

Grobel działki gruntu, dla poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległych za łączną 

kwotę 9 840 zł.  Ostatecznie w roku 2021 ze sprzedaży gruntów gminnych pozyskano kwotę 

netto w wysokości 680 896,49 zł. 
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3. Gospodarka mieniem komunalnym 

Gmina jest właścicielem budynków służących realizacji zadań oświatowych. W budynkach 

gminnych funkcjonuje siedem szkół podstawowych, zespół szkolno-przedszkolny 

w Harmężach i sześć przedszkoli publicznych.  

Budynek w Grojcu przy ulicy Beskidzkiej jest siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wskazane budynki przekazane zostały odpowiednio w zarząd poszczególnym placówkom 

oświatowym i placówce opieki społecznej. Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej mieści się 

w nowym budynku, wybudowanym przez Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Spółka z o.o., 

położonym na gruncie przekazanym przez gminę aportem do przedmiotowej Spółki. Budynek 

byłej szkoły w Porębie Wielkiej wraz z kompleksem pałacowo-parkowym o łącznej 

powierzchni 7,1619 ha obecnie nie jest zagospodarowany  i pozostaje na utrzymaniu gminy. 

W użyczenie przekazano pięć obiektów zajmowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne oraz 

sześć na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w celu prowadzenia działalności statutowej.  

Oprócz wyżej opisanych, Gmina jest właścicielem budynków użyteczności publicznej: domów 

ludowych, budynków użytkowych, wykorzystywanych częściowo dla potrzeb sołectw (biura 

sołtysów, organizacje społeczne). Częściowo powierzchnie w tych obiektach najmowane są 

pod usługi. Osiem budynków przekazanych zostało w administrowanie Ośrodka Kultury Sportu 

i Rekreacji z wyłączeniem powierzchni zajmowanych przez biblioteki, które zostały przekazane 

w użyczenie Gminnej Bibliotece Publicznej.  

Dodatkowo OKSIR administruje budynkiem OSP w Brzezince przy ulicy Brzozowej, 

z wyłączeniem powierzchni użyczonej dla OSP Brzezinka, tzw. „części bojowej” oraz 

pomieszczeniem byłego garażu w budynku LKS Zaborzanka w Zaborzu przy ulicy Grojeckiej, 

z przeznaczeniem na działalność kulturalną, wyłączając równocześnie tę powierzchnię 

z użyczenia LKS oraz placami zabaw urządzonymi na gruntach gminnych. Gmina jest również 

właścicielem budynku w Harmężach przy ulicy Borowskiego, w części wynajmowanej 

pod usługi handlu, a częściowo użyczanego na rzecz LKS Harmęże. Budynek we Włosienicy 

przy ulicy Rzecznej przejęty nieodpłatnie przez gminę od Kółka Rolniczego wykorzystywany 

jest nadal jako biuro sołtysa. Budynek w Porębie Wielkiej przy ulicy Wadowickiej, przejęty 

nieodpłatnie od Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Oświęcimiu, służy działalności lokalnych 

organizacji społecznych.  
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Budynek gminny w Rajsku przy ulicy Edukacyjnej 9 zarządzany jest przez  Samorządowe 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, a częściowo wydzierżawiany jest przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” oraz użyczany Gminnej Bibliotece 

Publicznej. Ponadto na III piętrze budynku funkcjonuje jedno mieszkanie socjalne o pow. 

35,7 m2, obecnie zasiedlone oraz mieszkanie chronione  o pow. 36 m2 , przekształcone 

z socjalnego, dla potrzeb realizacji wymagań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 

Mieszkanie chronione zostało przekazane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej z/s w Grojcu.  

Wybudowany przez gminę budynek ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą w Grojcu przy ulicy 

Bartłomieja Chowańca, został wydzierżawiony na rzecz podmiotu prowadzącego działalność 

leczniczą. W wyremontowanych przez gminę pomieszczeniach budynku we Włosienicy 

również funkcjonuje ośrodek zdrowia (w wynajmowanym lokalu znajdującym się w budynku 

zarządzanym przez Przedszkole Samorządowe przy ulicy Suskiego). 

Budynek administracyjny Urzędu Gminy położony jest na terenie miasta Oświęcim przy ulicy 

Zamkowej 12 i stanowi własność gminy Oświęcim o łącznej powierzchni użytkowej 903 m2 ,  

wykorzystywanej do celów administracyjnych. Od roku 2020 na parterze budynku przestał 

funkcjonować punkt kasowy (w lokalu wynajmowanym przez bank). W 2017 roku Gmina 

nabyła udział (2/3 cz.) w nieruchomości położonej przy ulicy Zamkowej 14 w Oświęcimiu, 

sąsiadującej bezpośrednio z własnością gminy. Pozostała część udziału (1/3) w 2021 r. została 

zakupiona od osób fizycznych. Nieruchomość wykorzystywana jest jako  miejsca postojowe 

dla potrzeb Urzędu Gminy.  

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne w Babicach i Brzezince, pozostające 

we współwłasności Gminy, zarządzane są przez zarządców nieruchomości. W budynkach tych 

zlokalizowane są również: Przedszkole Samorządowe w Brzezince (przekazanie budynku 

w zarząd) i Niepubliczne Przedszkole w Babicach  (oddanie budynku w najem). 

Od roku 2018 gmina przejęła na swój majątek cztery mieszkania o łącznej powierzchni 

użytkowej 175,9 m2, oddane w najem emerytowanym nauczycielom. Zlokalizowane są one 

w budynkach zarządzanych przez szkoły podstawowe w Babicach oraz Brzezince. 

Stanowiący własność gminy parking główny w Brzezince przy ulicy Męczeństwa Narodów, 

przeznaczony dla zwiedzających KL Birkenau, dzierżawiony jest przez Zakład Komunalny 

Gminy Oświęcim Sp. z o. o. Nadal w dzierżawie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy 
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Oświęcim pozostaje budynek użyteczności publicznej Centrum Obsługi Turystów przy ulicy 

Męczeństwa Narodów w Brzezince. 

Tabela VIII.1. Formy użytkowania mienia gminy Oświęcim 

Lp. Nazwa jednostki Forma użytkowania 

1 Szkoły Podstawowe  Trwały zarząd 

2 Przedszkola Samorządowe  Trwały zarząd 

3 Samorządowe Centrum Usług Wspólnych  Trwały zarząd 

4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Trwały zarząd 

5 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim  Administrowanie 

6 Domy Ludowe  Administrowanie 

7 Remizy Ochotniczych Straży Pożarnej  Użyczenie 

8 Budynki Ludowych Klubów Sportowych  Użyczenia 

 

Zagospodarowanie mienia komunalnego w 2021 roku przedstawiało się następująco:   

Tabela VIII.2. Zagospodarowanie mienia komunalnego. 

1 grunty w użytkowaniu wieczystym/przeznaczone pod działalność 

gospodarczą 

4,5353 ha 

2 grunty w użytkowaniu wieczystym PKP 8,5547 ha 

3 nieruchomości w użytkowaniu szkół gminnych, przekazane w zarząd 11,5829 ha 

4 nieruchomości w użytkowaniu przedszkoli gminnych, przekazane 

w zarząd 

3,5034 ha 

5 nieruchomości użytkowane pod działalność OSP 2,0428 ha 

6 nieruchomości zabudowane budynkami gminnymi 3,7294 ha 

7 tereny zajęte pod cmentarze 1,9095 ha 

8 tereny rekreacyjne – obiekty sportowe 16,9404 ha 

9 tereny w dzierżawie Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim pod 

parking przy PMAB w Brzezince  

1,2162 ha 

10 nieruchomość zabudowana budynkiem Centrum Obsługi Turystów 

w Brzezince w dzierżawie OKSIR 

0,3733 ha 

11 tereny w użytkowaniu osób fizycznych pod działalność gospodarczą 0,4538 ha 

12 grunty w dzierżawie osób fizycznych pod działalność ogrodniczą, 

rolniczą 

16,1266 ha 
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13 zasób gruntów 1,4245 ha 

14 tereny niezabudowane /częściowo uzbrojone/ 3,1176 ha 

15 grunty rolne, lasy, pastwiska 88,8287 ha 

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

pod parkingi 

98,9128 ha 

17 ogródki działkowe 4,2023 ha 

18 tereny inne w Brzezince przeznaczone pod parking dojazdowe oraz 

w strefie PMAB 

7,4049  ha 

19 nieruchomość zabudowana ruinami obiektu zabytkowego 

„Ziemniaczarek” w Brzezince 

1,5647 ha 

20 nieruchomość przejęta pod budowę przedszkola w Brzezince 0,4009 ha 

21 grunty przejęte pod Wiślaną Trasę Rowerową w Harmężach 0,1836 ha 

22 grunty przejęte pod drogę „Odbarczającą” w Brzezince 1,4526 ha 

23 nieruchomość przejęta od Agencji Nieruchomości Rolnych w 

Porębie Wielkiej pod boisko sportowe 

3,3395 ha 

24 nieruchomości wniesione aportem do spółki PWiK, zabudowane 

oczyszczalnią ścieków w Harmężach, pompownią ścieków 

w Harmężach, Broszkowicach, Grojcu oraz na terenie gm. Kęty 

w obrębie miejscowości Łęki 

1,4614 ha 

25 nieruchomości wniesione aportem do spółki Zakład Komunalny 

Gminy Oświęcim Sp. z o.o., pod budowę Szkoły w Porębie Wielkiej 

0,6328 ha 

26 nieruchomości wniesione aportem do spółki Zakład Komunalny 

Gminy Oświęcim Sp. z o.o., pod budowę Oczyszczalni ścieków 

w Grojcu 

0,2899 ha 

27 nieruchomości zabudowane tłoczniami ścieków 0,0152 ha 

28 nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym UG 

na terenie miasta Oświęcim 

0,0875 ha 

29 udział (2/3 cz.) w nieruchomości niezabudowanej, sąsiadującej  

z siedzibą Urzędu Gminy przy ulicy Zamkowej 

0,0512 ha 

30 grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy w obrębie 

Zaborze, Rajsko i Brzezinka 

0,3090 ha 
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4. Gospodarka wodno – ściekowa. 

 

W 2020 r. została podjęta uchwała nr XXI/192/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 kwietnia 

2020 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu 

gminy Oświęcim na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej:  

1) dotację może uzyskać Wnioskodawca  spełniający łącznie następujące warunki: 

a) posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie zlokalizowane 

przyłącze kanalizacyjne, 

b) przyłączana nieruchomość, którą dysponuje Wnioskodawca, znajduje się na terenie 

gminy i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym lub częścią budynku mieszkalnego 

w przypadku rozpoczętej budowy (na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub zaświadczeniu o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku 

mieszkalnego), 

c) posiada projekt budowlany przyłącza kanalizacyjnego, uzgodniony z Odbiorcą 

ścieków, 

d) złoży wniosek o dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego, 

e) wybuduje przyłącze kanalizacyjne w okresie obowiązywania umowy, zgodnie 

z warunkami technicznymi wydanymi przez odbiorcę ścieków, sztuką budowlaną 

i przepisami szczególnymi, 

f) poniesie i udokumentuje wydatki związane z budową przyłącza kanalizacyjnego, 

g) po zakończeniu realizacji zadania zlikwiduje lub zaprzestanie użytkowania 

bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz zawrze umowę na odbiór ścieków 

z odbiorcą ścieków (likwidacja bezodpływowego zbiornika nie dotyczy nowej 

zabudowy); 

2) dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed dokonaniem 

prac przez właściciela nieruchomości i stanowi  refundację części kosztów 

poniesionych, w związku z realizacją tego przedsięwzięcia; 

3) jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagane jest oświadczenie 

współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu 

współwłaścicielowi; 



72 

 

4) w przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej studzienki 

kanalizacyjnej, o dotację mogą ubiegać się tylko te osoby, które udokumentują koszty 

wykonania przyłącza kanalizacyjnego; 

5) dotacja na budowę przyłącza kanalizacyjnego na tej samej nieruchomości przysługuje 

tylko jeden raz; 

6) w przypadku ubiegania się o dotację na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dofinansowanie 

może stanowić pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym 

w rozumieniu odpowiednich przepisów; 

7) dotacja udzielana jest wyłącznie osobom fizycznym, wytwarzającym ścieki bytowe 

pochodzące z gospodarstwa domowego. 

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych 

wykonanego przyłącza kanalizacyjnego, nie więcej jednak niż 2 500,00 złotych (słownie 

dwa tysiące pięćset złotych). 

W 2021roku ze środków skorzystało 5 osób, którym wypłacono dotację w łącznej 

wysokości 9 900,51 zł.  

5. Transport publiczny  

Gmina Oświęcim powierzyła realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego miastu 

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

międzygminne.  

Operatorem publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Oświęcim jest 

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

Metropolia realizuje zadania przez Zarząd Transportu Metropolitarnego.  

Usługi przewozowe do Dworów Drugich, na zlecenie gminy Oświęcim, świadczy prywatny 

przewoźnik.  

Na realizację zadań transportowych gmina Oświęcim wydatkowała kwotę: 2  389 561,71 zł.  
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6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Oświęcim na rok 2021. 

Realizowany jest na podstawie Uchwały Nr XXXI/273/21 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 

marca 2021 r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2021” ze zmianami.  

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

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

świadczy na rzecz gminy Oświęcim usługi polegające na zapewnieniu miejsca bezdomnym 

zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmku oraz całodobowej opiece 

weterynaryjnej w przypadku kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych na drogach 

i terenach publicznych. W 2021 r. do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmku 

odwieziono 35 psów i  8 kotów.  

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

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

sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących. W 2021 r. wysterylizowano 14 dzikich kotów.  

Na realizację zadań zapisanych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt wydatkowano kwotę 87 836,83 zł. 

7. Udziały w spółkach prawa handlowego:  

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. gmina Oświęcim jest właścicielem: 

1) 31 515 udziałów (o wartości po 500 zł każdy) tj.  kwota 15 757 500 zł 

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

2) 162 udziały (o wartości po 500 zł każdy) tj. kwota 81 000 zł. w Spółce z o.o. Centrum 

Biznesu Małopolski Zachodniej; 

3) 54 747 udziałów (100% udziałów o wartości po 100 zł każdy) tj. kwota 5 474 700 zł. 

W Zakładzie Komunalnym Gminy Oświęcim Sp. z o. o.  
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IX. Działalność w zakresie promocji i rozwoju oraz wsparcia organizacji pozarządowych 

  

1. Wsparcie organizacji pozarządowych 
 

Gmina Oświęcim wsparła organizacje pozarządowe poprzez zorganizowanie otwartego 

konkursu ofert w trybie ustawy o sporcie, tj. tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 

sportu w gminie Oświęcim. Wsparcie wyniosło łącznie 310 000 zł, w tym:  

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

warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim, na kwotę 30 550 zł; 

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

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim, na kwotę 41 

160 zł;  

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

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim, na kwotę 30 

960 zł;  

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

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim, na kwotę 31 

180 zł;  

5) Ludowy Klub Sportowy „Iskra” z siedzibą w Brzezince na realizację zadania: Tworzenie 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim, na kwotę 30 770 zł; 

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

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim, na kwotę 34 

340 zł;  

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

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim, na kwotę 36 

640 zł;  

8) Ludowy Klub Sportowy „Rajsko” z siedzibą w Rajsku na realizację zadania: Tworzenie 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim, na kwotę 40 850 zł;  

9) Kobiecy Klub Piłki Nożnej „Iskra” z siedzibą w Brzezince na realizację zadania: 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim, na kwotę 23 

550 zł;  

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

warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim, na kwotę 5 000 zł.  
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11) Amatorski Klub Hokejowy „Hokejka” na realizację zadania: Tworzenie warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Oświęcim, na kwotę 5 000 zł.  

Dodatkowo gmina Oświęcim organizując konkurs ofert w trybie ustawy o działalności pożytku 

publicznego wsparła na łączną kwotę 65 850 zł następujące organizacje pozarządowe: 

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

na wsparcie zadania publicznego: Alkohol twój wróg, na kwotę 13 500 zł; środki 

finansowe z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim na rok 2021; 

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

na wsparcie zadania publicznego: Rehabilitacja doda Ci sił, na kwotę 

15 800 zł;  

3) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami 

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

Kreatywne warsztaty z Pomocną Dłonią, na kwotę 4 200 zł; 

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

zadania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia: Opieka nad chorymi w terminalnym 

stadium choroby, na kwotę 6 500 zł;  

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

publicznego: Ochrona i promocja zdrowia: Działania edukacyjne mające na celu 

promocję zdrowego stylu życia, na kwotę 5 000 zł;  

6) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Oświęcimiu 

na wsparcie zadania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia poprzez opiekę 

i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych, na kwotę 6 500 zł;  

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

zadania publicznego: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy Oświęcim – Turniej w siatkonogę oraz zabawa, na kwotę 2 000 zł;  

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

zadania publicznego: Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy Oświęcim – Turniej tenisa stołowego, na kwotę  2 000 zł;  
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9) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sygnał” z siedzibą we Włosienicy na wsparcie 

zadania publicznego: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy Oświęcim –  Dzień Dziecka, na kwotę 1 500 zł;  

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

zadania publicznego: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy Oświęcim - Turniej piłki nożnej, na kwotę 1 450 zł; 

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

na wsparcie zadania publicznego: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 

dla mieszkańców gminy Oświęcim – Organizacja Dnia Dziecka, na kwotę 2 400 zł.  

Również na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w ramach małej dotacji przyznano 5 000 zł dla Stowarzyszenia „Szansa” z siedzibą 

w Oświęcimiu na realizację zadania: Wspieranie rodziny – udział dzieci z gminy Oświęcim 

w zajęciach placówki wsparcia dziennego, prowadzonej w formie specjalistycznej. 

Wspierając działalność szeroko pojętych organizacji pozarządowych w 2021 roku przyznano 

pomoc finansową w wysokości 12 053 zł Powiatowi Oświęcimskiemu dla Fundacji Brata 

Alberta jako organizacji prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej dla mieszkańców gminy 

Oświęcim. 

2. Członkostwo Gminy w innych organizacjach. 

Gmina Oświęcim w 2021 r. jako członek różnych stowarzyszeń poniosła następujące opłaty 

i składki na rzecz niżej wymienionych stowarzyszeń, których pozostawała członkiem:  

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

2) Stowarzyszenie „Region Beskidy” – 8 512,20 zł;  

3) Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „ Forum Małopolski Zachodniej” – 1 485,76 zł;  

4) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski – 3 323,70 zł. 

3. Wsparcie dla przedsiębiorstw. 

2021 roku Wójt Gminy Oświęcim wyszedł naprzeciw potrzebom przedsiębiorców 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży i po pozytywnym rozpatrzeniu przez Radę Gminy Oświęcim (Uchwała Nr 

XXX/268/21 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2021 r.) przyznał zwrot pierwszej raty 

wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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4. Inne działania promocyjne: 

1) Karta Seniora 

Karta Seniora funkcjonuje dla mieszkańców powyżej 65. roku życia. Upoważnia ona do 

wejścia na krytą pływalnie na terenie miasta Oświęcim na preferencyjnych warunkach. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydano 457 sztuk Karty Seniora. Na ich podstawie 

mieszkańcy odwiedzali pływalnię, a gmina - poprzez OKSiR - wydatkowała na ten cel 

11 448 zł.  Zauważalne jest rosnące zainteresowanie tą formą wspierania seniorów. 

W stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost wydanych kart o 74 sztuki. 

2) działania w ramach Stowarzyszenia „Forum Małopolski Zachodniej”: 

W ramach FMZ odbyły się następujące spotkania: 

a) dotyczące studium lokalizacyjno – ruchowego, w tym przekazanie strategicznych 

rozwiązań drogowych na terenie Małopolski Zachodniej na przyszłe lata do 2030 r., 

b) z przedstawicielami PKP dotyczące kolei i inwestycji prowadzonej w Małopolsce 

Zachodniej, 

c) w sprawie potencjału turystycznego Małopolski Zachodniej. 

5. Promocja gminy Oświęcim. 

Działania promocyjne gminy Oświęcim w 2021 r. skupiały się na realizacji głównych celów 

określonych w strategii rozwoju gminy, zgodnie z wieloletnim planem promocyjnym.  

Trwająca pandemia COVID-19 spowodowała zmniejszenie ilości imprez własnych 

i zewnętrznych, w których brali udział przedstawiciele gminy. 

1)  udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez inne podmioty: 

W 2021 roku gmina Oświęcim przeznaczyła ok. 9 500,00 zł na współorganizację wydarzeń 

kulturalnych i społecznych. Z tego większość wsparła organizację 10 wydarzeń objętych 

Honorowym Patronatem Wójta Gminy Oświęcim.  

Najbardziej znaczącym dla promocji gminy wydarzeniem zewnętrznym, któremu patronował 

wójt gminy był III Festiwal „Haberfeld Jazz na Dachu”, który odbył się 6, 7, 13 i 14 sierpnia na 

dachu apartamentowca w Oświęcimiu, a wśród jego gwiazd można wymienić Stanisława 

Soykę, Roberta Janowskiego czy Olka Klepacza. 

Pozostałe wydarzenia objęte patronatem: 

• Ogólnopolski Konkurs Sprawny w Zawodzie - Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa 

Salezjańskiego w Oświęcimiu; 
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• Konferencja Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0 – Małopolska 

Uczelnia Państwowa; 

• XXIV edycja Konkursu Wiedzy o Oświęcimiu – Młodzieżowy Dom Kultury 

w Oświęcimiu; 

• Mistrzostwa Polski Młodzików w Hokeju na Lodzie – UKH Unia Oświęcim; 

• XIII edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego „Przedszkolak Przyjacielem Zielonej 

Planety” – Przedszkole Samorządowe we Włosienicy; 

• IV Powiatowy Konkurs Plastyczny i Literacki o św. Maksymilianie Kolbe – ZSP Harmęże; 

• Przedszkoliada 2021 – PS Zaborze; 

• I Konkurs Rzeźbiarski Ziemi Oświęcimskiej – Laboratorium Sztuki; 

• Barbórka Stowarzyszenia Górników Emerytów i Rencistów Górniczych w Brzezince; 

2) organizacja własnych akcji promocyjnych 

W 2021 roku powoli wracaliśmy do organizacji imprez promocyjnych, choć nadal było ich 

znacząco mniej, niż w czasach przed pandemią. 

• Spotkanie Noworoczne 

Ze względu na obostrzenia pandemiczne coroczne spotkanie noworoczne, podsumowujące 

miniony rok pracy wójta i urzędu gminy, nie odbyło się. 

• Zawody Wędkarskie 

Ważnym wydarzeniem była organizacja IV Zawodów Wędkarskich Samorządowców 

z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej o Puchar Wójta Gminy Oświęcim, w ramach 

cyklu Grand Prix Powiatu Oświęcimskiego, które odbyły się 11 września w Rajsku, na Jeziorze 

Długie. Do współzawodnictwa stanęły drużyny z gmin Osiek,  Chełmek,  Kęty, Przeciszów 

i Oświęcim oraz reprezentacja powiatu oświęcimskiego.  

 

 

 

 

 



79 

 

Fot.IX.1. Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Oświęcim 

 

• Na co idą moje pieniądze 

Gmina Oświęcim kontynuowała udział w projekcie „Na co idą moje pieniądze”, który ma na 

celu prezentację budżetu gminy z perspektywy Mieszkańca.  

Dzięki specjalnie przygotowanej prezentacji (dostępnej na naszej stronie internetowej) każdy 

zainteresowany może się dowiedzieć, jak gmina wydatkuje pieniądze z podatku 

dochodowego, którego 38% trafia do jej budżetu. Można więc – wpisując swój dochód – 

dowiedzieć się, jaki udział w budżecie i wydatkach gminy mają pieniądze pochodzące z naszych 

zarobków. 

3) zakup materiałów i gadżetów promocyjnych 

W 2021 roku gmina Oświęcim zleciła wyprodukowanie gadżetów za łączną kwotę ok. 

14 500,00 zł, w tym m. in: torby na zakupy, teczki papierowe, kalendarze, albumy 

upominkowe, notesy z logotypem gminy. 

4) strategia komunikacji oraz identyfikacja wizualna gminy Oświęcim 

Z punktu widzenia promocji najważniejszym zrealizowanym w 2021 r. zadaniem było 

przygotowanie dla gminy dokumentu „Strategia komunikacji dla gminy Oświęcim” oraz 

sporządzenie kompleksowej identyfikacji wizualnej dla gminy.  



80 

 

Prowadzone przez wiele miesięcy prace zaowocowały konkretnymi wnioskami, w jaki sposób 

chcemy być jako gmina i urząd postrzegani, kto jest najważniejszym adresatem naszej 

komunikacji, jaki efekt chcemy osiągnąć.  

Efekt pracy – dokument pt. „Strategia komunikacji dla gminy Oświęcim” oraz claim dla gminy 

są obecnie nie tylko podstawą komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej gminy i urzędu, ale stały 

się też podwaliną do budowy nowoczesnej oprawy graficznej – identyfikacji wizualnej dla 

gminy Oświęcim. 

Fot.IX.2. Logotyp i claim gminy Oświęcim 

 

Fot.IX.3. Przykład wykorzystania logotypu oraz patternu (wzoru) w grafice 

 

Następstwem powstania „Strategii komunikacji dla gminy Oświęcim” było również 

opracowanie nowych standardów komunikacji pracowników z klientami urzędu. Jej 

najważniejsze założenia pokrywają się z polityką „Prostego języka”, od kilku lat promowaną 
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przez administrację europejską i polską, a także ze standardami dostępności komunikacyjnej, 

do których spełniania urząd jest zobowiązany ustawowo. 

By poszerzyć swoje kompetencje komunikacyjne, pracownicy urzędu i jednostek podległych 

wzięli udział w szkoleniu „Prosty język w administracji”, gdzie otrzymali praktyczne wskazówki, 

w jaki sposób konstruować pisma skierowane do klientów urzędu, by komunikacja przebiegała 

sprawnie i bez zakłóceń. 

5) udział w imprezach zewnętrznych 

Rok 2021 pod względem udziału w obchodach świąt państwowych i rocznic historycznych, 

a także udziału w imprezach kulturalnych i sportowych oraz integrujących mieszkańców 

czy promujących gminę, nie był obfity. Wpływ na to miały wciąż ograniczenia związane 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

Organizatorami i współorganizatorami zeszłorocznych wydarzeń, oprócz gminy Oświęcim i jej 

jednostek organizacyjnych, a także kół gospodyń wiejskich czy klubów sportowych, były Urząd 

Miasta Oświęcim, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum Auschwitz-

Birkenau, Fundacja „Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau”. 

27 stycznia przedstawiciele gminnych władz upamiętnili 76. rocznicę wyzwolenia spod 

niemieckiej okupacji, oddając w Oświęcimiu i Brzeszczach hołd ofiarom wojny. 

Kwiaty na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza na placu Kościuszki w Oświęcimiu złożyli wójt 

Mirosław Smolarek, przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek, zastępca wójta Halina 

Musiał i radny Adam Gonszcz. Następnie samorządowcy uczcili pamięć ofiar Auchwitz-

Birkenau w Brzeszczach Borze, przy historycznym budynku Karnej Kompani Kobiet KL 

Auschwitz - Bor/Budy Frauen Strafkompanie, w którym kwaterowano więźniarki. 

Oficjalne uroczystości organizowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w 2021 r. 

nie odbywały się w Miejscu Pamięci, a w przestrzeni wirtualnej. Transmisja była prowadzona 

na stronie internetowej Muzeum oraz w mediach społecznościowych. 

 

 

 

 



82 

 

Fot.IX.4. Miejskie obchody rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau 

 

W 2021 roku reprezentacje gminy Oświęcim w różnych składach uczciły (przy zachowaniu 

reżimu sanitarnego) poniższe wydarzenia: 

− 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

− 24 marca - Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów 

Fot.IX.5. Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów 
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− 22 kwietnia – Dzień Pamięci Wysiedlonych, 

Fot.IX.6. Dzień Pamięci o Wysiedlonych – uroczystości w Brzezince 

 

− 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

Fot.IX.7. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Rajsku 
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− 8 maja – rocznica zakończenia II wojny światowej, 

− 14 czerwca – rocznica I transportu polskich więźniów do KL Auschwitz,  

− 25 czerwca – 79. rocznica utworzenia Karnej Kompanii Kobiet KL Auschwitz, 

− 10 lipca – 78. rocznica rzezi wołyńskiej, 

− 2 sierpnia - Dzień Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów, 

 

Fot.IX.8. Dzień Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów 

 

 

− 14 sierpnia - Rocznica śmierci św. Maksymiliana Kolbego, 

− 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego i rocznica Bitwy Warszawskiej, 

− sierpień – dożynki we wszystkich sołectwach, 
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Fot.IX.9. Korowód dożynkowy w Pławach 

 

− 1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej, 

− 4 września – rocznica Boju pod Rajskiem, 

Fot.IX.10. Uroczystości rocznicowe boju pod Rajskiem 

 
 

− 17 września – rocznica napaści ZSRR na Polskę, 
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Fot.IX.11. Miejskie obchody rocznicy 17 września 

 

− 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 

Fot.IX.12. Obchody święta niepodległości w Grojcu 

 

- 13 grudnia – rocznica wprowadzenia stanu wojennego. 
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X.  Pozyskane środki zewnętrzne 

 

W 2021 r. wójt gminy oraz jednostki organizacyjne gminy dużo uwagi poświęcali analizie 

możliwości oraz pozyskaniu jak największej ilości środków zewnętrznych. Efektem tych działań 

jest zdobycie 13 573 362,33 zł środków zewnętrznych z różnych źródeł. Środki 

te wykorzystywane są do realizacji celów w niemal każdym obszarze życia na potrzeby 

mieszkańców – od szeroko pojętej infrastruktury, przez edukację, opiekę społeczną, 

bezpieczeństwo, aż po kulturę i sport. 

Zestawienie informacji dotyczących środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę 

w 2021 r. prezentuje tabela X.1. 
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Tabela X.1. Pozyskane środki zewnętrzne w 2021 r. (wartości w zł) 

Lp. Instytucja 

wdrażająca 

Program Zadanie Kwota 

dofinansowa

nia 

Udział 

własny 

Wartość 

zadania 

Wydatkowane 

przez 

1 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 

2014-2020 

projekt grantowy pn. 

„Małopolska Tarcza 

Antykryzysowa – Pakiet 

Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i 

placówek oświatowych” - 

grant nr 2 w ramach 10 Osi 

Priorytetowej RPO 

Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020  

90 000 0 90 000 Urząd Gminy 

2 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

Małopolskie OSP 2021 - 

część A 

Nadbudowa, przebudowa i 

zmiana konstrukcji dachu 

budynku OSP w Grojcu w 

celu wygospodarowania 

pomieszczeń dla potrzeb 

straży 

80 000 642 490,91 722 490,91 Urząd Gminy 

3 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

Małopolskie OSP 2021 - 

część B 

Zakup elementów odzieży 

ochronnej dla OSP Stawy 

Monowskie, zakup kursów 

KPP i recertyfikacji KPP dla 

strażaków OSP Gminy 

Oświęcim 

10 870 11 760,07 22 630,07 Urząd Gminy 
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4 
Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych ... - edycja 

pierwsza 

Przebudowa, nadbudowa i 

rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Grojcu wraz 

z zagospodarowaniem terenu 

oraz modernizacją 

infrastruktury sportowej - 

etap II 

8 245 000 1 455 000 9 700 000 Urząd Gminy 

5 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 

2014-2020 

Nowa przestrzeń dla 

podnoszenia kapitału 

społecznego i aktywności 

społecznej dla mieszkańców - 

modernizacja Szkoły 

Podstawowej w Babicach 

wraz z salą gimnastyczną i 

boiskiem sportowym oraz 

zagospodarowaniem 

terenów przyległych 

3 873 790,34 1 389 263,45 5 263 053,79 Urząd Gminy 

6 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 

2014-2020 

projekt grantowy pn. 

„Małopolska Tarcza 

Antykryzysowa – Pakiet 

Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i 

placówek oświatowych” - 

grant nr 1 w ramach 10 Osi 

Priorytetowej RPO 

Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 

74 999,99 0,00 74 999,99 Urząd Gminy 
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7 Starosta 

Oświęcimski 

Uchwała Rady Gminy 

Oświęcim Nr XXIX/262/21 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie: określenia 

zasad udzielania osobom 

fizycznym dotacji 

celowych na realizację 

zadań związanych z 

ochroną powietrza, 

polegających na zmianie 

starego systemu 

ogrzewania na  

proekologiczne w 

budynkach mieszkalnych 

zlokalizowanych na 

terenie Gminy Oświęcim, 

w ramach „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Oświęcim” (Dz. 

Urz. Woj. Małop. z 2021 r. 

poz. 603 ze zm.) Uchwała 

Nr XLVI/415/2018 Rady 

Powiatu w Oświęcimiu z 

dnia 30 maja 2018 r. w 

sprawie określenia "Zasad 

udzielania dotacji celowej 

Udzielenie osobom fizycznym 

dotacji celowych na realizację 

zadań związanych z ochroną 

powietrza.  

20 000 759 557,20 779 557,20 Urząd Gminy 



91 

 

z budżetu Powiatu 

Oświęcimskiego na 

finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

inwestycji w zakresie 

ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej oraz 

trybu postępowania w 

sprawie udzielania dotacji 

i sposobu jej rozliczania" 

ze zm. 

8 Starosta 

Oświęcimski 

Regulamin finansowania 

kosztów odbioru i 

unieszkodliwiania 

odpadów zawierających 

azbest powstałych przy 

wymianie lub likwidacji 

pokryć dachowych i 

elewacji, przyjęty Uchwałą 

nr VII/52/19 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 20 marca 

2019 r. w sprawie 

sfinansowania kosztów 

transportu i deponowania 

odpadów zawierających 

azbest przy wymianie lub 

„Likwidacja odpadów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Oświęcim, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

prawa”. Umowa z Zakładem 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

z siedzibą w Oświęcimiu przy 

ul. Bema 12 A 10 000 47 900 57 900 Urząd Gminy 
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likwidacji pokryć 

dachowych i elewacji. 

Uchwała Nr 

XLVI/415/2018 Rady 

Powiatu w Oświęcimiu z 

dnia 30 maja 2018 r. w 

sprawie określenia "Zasad 

udzielania dotacji celowej 

z budżetu Powiatu 

Oświęcimskiego na 

finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

inwestycji w zakresie 

ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej oraz 

trybu postępowania w 

sprawie udzielania dotacji 

i sposobu jej rozliczania" 

ze zm. 
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9 

Województwo 

Małopolskie - 

Departament 

Turystyki Urzędu 

Marszałkowskie

go 

Województwa 

Małopolskiego 

wsparcie turystyki szkolnej Odkrywamy Małopolskę 5 000 13 805 18 805 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim 

10 
Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

zwiększenie części 

oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,4% rezerwy z 

tytułu dofinansowania 

wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne  

dofinansowanie wyposażenia 

w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych 

w szkołach podstawowych 

72 333 0 72 333 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy z 

Zespołem 

Szkolno-

Przedszkolnym w 

Harmężach 

11 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025 - 

Priorytet 3 

zakup nowości wydawniczych 

do placówek wychowania 

przedszkolnego 

2 000 500 2 500 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy z 

Przedszkolem 

Samorządowym 

w Brzezince 
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12 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025 - 

Priorytet 3 

zakup nowości wydawniczych 

do placówek wychowania 

przedszkolnego 

1 760 440 2 200 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy z 

Przedszkolem 

Samorządowym 

w Harmężach 

13 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025 - 

Priorytet 3 

zakup nowości wydawniczych 

do placówek wychowania 

przedszkolnego 

2 500 625 3 125 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy z 

Przedszkolem 

Samorządowym 

w Rajsku 

14 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025 - 

Priorytet 3 

zakup nowości wydawniczych 

do placówek wychowania 

przedszkolnego 

2 500 625 3 125 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy z 

Przedszkolem  

Samorządowym 

we Włosienicy 
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15 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025 - 

Priorytet 3 

zakup nowości wydawniczych 

do placówek wychowania 

przedszkolnego 

2 400 600 3 000 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy z 

Przedszkolem  

Samorządowym 

Zaborzu 

16 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025 - 

Priorytet 3 

zakup nowości wydawniczych 

oraz elementów wyposażenia 

do bibliotek szkolnych i 

pedagogicznych  

12 000 3 000 15 000 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową w 

Zaborzu 

17 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025 - 

Priorytet 3 

zakup nowości wydawniczych 

oraz elementów wyposażenia 

do bibliotek szkolnych i 

pedagogicznych  

4 000 1 000 5 000 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową we 

Włosienicy 
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18 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025 - 

Priorytet 3 

zakup nowości wydawniczych 

oraz elementów wyposażenia 

do bibliotek szkolnych i 

pedagogicznych  

12 000 3 000 15 000 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkoła 

Podstawowa w 

Babicach 

19 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

Rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 

2020-2024  

Aktywna tablica 35 000 8 750 43 750 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową w 

Harmężach 

20 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 

2020-2024  

Aktywna tablica 35 000 8 750 43 750 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową w 

Zaborzu 
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21 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury 

Laboratoria przyszłości 75 300 0 75 300 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową w 

Babicach 

22 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury 

Laboratoria przyszłości 70 000 0 70 000 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową w  

Brzezince 

23 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury 

Laboratoria przyszłości 93 000 0 93 000 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową w 

Grojcu 
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24 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury 

Laboratoria przyszłości 60 000 0 60 000 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową w  

Rajsku 

25 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury 

Laboratoria przyszłości 60 000 0 60 000 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową w  

Porębie Wielkiej 

26 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury 

Laboratoria przyszłości 60 000 0 60 000 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową we 

Włosienicy 
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27 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury 

Laboratoria przyszłości 108 900 0 108 900 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową w 

Zaborzu 

28 

Małopolski 

Urząd 

Wojewódzki w 

Krakowie 

rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury 

Laboratoria przyszłości 30 000 0 30 000 

Samorządowe 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Oświęcim we 

współpracy ze 

Szkołą 

Podstawową w 

Harmężach 

29 Województwo 

Małopolskie 

Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach 

strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność" w 

ramach działania 

"Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach 

Inicjatywy LEADER" 

Promocja i kultywowanie 

kuchni regionalnej oraz 

integracja społeczności 

lokalnej poprzez doposażenie 

wybranych kuchni domów 

ludowych administrowanych 

przez OKSiR, z których 

korzystają Koła Gospodyń 

Wiejskich z terenu gminy 

Oświęcim w niezbędny sprzęt 

34 101 19 500 53 601 

Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji 

Gminy Oświęcim 
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gastronomiczny oraz 

organizacja imprezy 

kulturalnej pn.: Dzień  Kuchni 

Polskiej i Regionalnej. 

30 Biblioteka 

Narodowa 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa na 

lata 2021-2025 

Priorytet 1.Poprawa oferty 

bibliotek publicznych 

Kierunek interwencji 1.1: 

Zakup i zdalny dostęp do 

nowości wydawniczych. 

8 507 15 800 24 307 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna 

31 Wojewoda  

Małopolski  

„Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej -edycja 

2021”    finansowane z 

Funduszu 

Solidarnościowego 

zapewnienie usług asystenta 

pełnoletnim  osobom 

niepełnosprawnym ze 

znacznym lub umiarkowanym 

stopniem 

niepełnosprawności  

34 525 0 34 525 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

32 Wojewoda  

Małopolski  

„Opieka wytchnieniowa- 

edycja 2021”  - 

finansowane z Funduszu 

Solidarnościowego 

świadczenie usług opieki 

wytchnieniowej dla członków 

rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad :a) dziećmi z 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności, b) 

osobami ze znacznym 

stopniem 

niepełnosprawności oraz 

orzeczeniami równoważnymi 

98 787 0 98 787 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Oświęcim z/s w 

Grojcu 
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-poprzez możliwość 

uzyskania doraźnej ,czasowej 

pomocy w formie usług 

opieki wytchnieniowej 

33 
Wojewoda  

Małopolski  

„Program asystent rodziny 

na rok 2021”  - 

finansowane z Funduszu 

Pracy 

Dofinansowanie w formie 

jednorazowego dodatku do 

wynagrodzenia dla  

asystentów  rodziny  

4 000 1 000 5 000 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

34 Wojewoda  

Małopolski  

"Wspieraj seniora na rok 

2021"  - finansowane z 

Funduszu Przeciwdziałania 

Covid-19 

Celem strategicznym 

programu jest zapewnienie 

usługi wsparcia osobom 

starszym i samotnym 

powyżej 70 roku ( w 

szczególnych przypadkach 

poniżej 70 roku), którzy w 

obowiązującym stanie 

epidemii zdecydują się na 

pozostanie w domu. Seniorzy 

mogą liczyć na pomoc 

ośrodków pomocy społecznej 

w zakresie m.in. dostarczenia 

zakupów, w tym artykułów 

spożywczych oraz środków 

higieny osobistej czy też 

załatwienia drobnych spraw 

urzędowych. 

48 800 0 48 800 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 
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35 

Małopolskie 

Centrum 

Przedsiębiorczoś

ci 

Projekt "Aktywna 

integracja w Gminie 

Oświęcim" w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Małopolskiego na kata 

2014-2020 finansowanego 

ze środków EFS 

Projekt realizowany w 

okresie 30 miesięcy tj. od 

stycznia 2021 r. do czerwca 

2023 r. Cel główny projektu: 

kompleksowa aktywizacja 

społeczno-zawodowa lub 

tylko społeczna 54 osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem. Realizacja 

wsparcia w ramach aktywnej 

integracji poprzez realizację 

kompleksowych działań z 

zakresu aktywizacji społeczno 

– zawodowej uczestników 

projektu, realizacja pracy o 

charakterze socjalnym na 

rzecz uczestników projektu, 

realizacja aktywizacji 

zawodowej przy współpracy z 

wyspecjalizowanymi 

podmiotami w formie 

zlecenia zadania publicznego 

– w przypadku 

zdiagnozowanych potrzeb. 

196 289 49 656 245 945 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

   RAZEM 13 573 362,33 4 433 022,63 18 006 384,96  
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XI. Oświata w gminie Oświęcim  

 

Rok 2021 był szczególny. To czas w którym zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice 

musieli zmierzyć się z kolejną falą pandemii oraz jej skutkami w postaci nauki zdalnej. Dzięki 

doświadczeniu i praktyce zdobytej w nauczaniu na odległość w poprzednim roku szkolnym, 

uczniowie, rodzice oraz nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Pomimo pandemii i izolacji 

udało się zrealizować wiele działań, konkursów, programów i projektów, mających na celu 

wzbogacenie i urozmaicenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli, dać możliwość rozwijania 

pasji i talentów uczniom. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało elastyczne przepisy, 

dzięki którym dyrektorzy szkół i placówek mogli swobodnie organizować naukę 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor otrzymał możliwość 

zawieszenia zajęć tradycyjnych stosownie do skali zagrożenia epidemicznego  

i związanych z tym potrzeb oraz możliwości organizacyjnych. Bez pomocy nie zostali też 

uczniowie z niepełnosprawnościami. Dyrektorzy zostali zobowiązani, aby na prośbę rodziców 

organizować nauczanie stacjonarne lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na terenie szkoły.  1 września 2021 r., po długotrwałym okresie nauki zdalnej, 

wszyscy uczniowie wrócili do stacjonarnych zajęć. Wspólnie z MZ i GIS Ministerstwo Edukacji 

i Nauki przygotowało wytyczne sanitarne – zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem była 

bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii. Były to w dużej mierze rozwiązania 

znane z poprzedniego roku szkolnego. Główne zasady to: rekomendacja szczepień uczniów 

i pracowników, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz zasad higieny, 

korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń 

zamkniętych. W pierwszym tygodniu września prowadzono w szkołach tydzień informacyjny 

o szczepieniach. Odbyły się lekcje o zdrowiu oraz spotkania z rodzicami o charakterze 

informacyjno-edukacyjnym. 

Rozpoczęto przygotowania do wsparcia uczniów w powrocie do szkoły. Jednym 

z elementów takiego wsparcia było zapewnienie uczniom pomocy w opanowaniu i utrwaleniu 

wiadomości oraz umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego. Szkoły podstawowe organizowały zajęcia wspomagające dla uczniów 

(począwszy od klasy IV szkoły podstawowej) od 1 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. Środki 

na realizację zajęć wspomagających zostały zabezpieczone w rezerwie części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021. 
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Tabela XI.1. Liczba godzin zajęć wspomagających 

 

1. Informacje ogólne o placówkach oświatowych w gminie Oświęcim. 

Szkoły podstawowe. 

W roku 2021 w gminie Oświęcim funkcjonowało osiem szkół podstawowych: 

1) Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach; 

2) Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci – Więźniów KL Auschwitz – Birkenau 

w Brzezince; 

3) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu; 

4) Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej; 

5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku; 

6) Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego we Włosienicy; 

7) Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbe wchodzącej w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach; 

8) Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu z oddziałem 

przedszkolnym. 

Według stanu na dzień 30.09.2021 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

Oświęcim uczyło się 1 727 uczniów w 93 oddziałach. 

Szkoła Podstawowa Liczba godzin 

Szkoła Podstawowa w Babicach 96 

Szkoła Podstawowa w Brzezince 120 

Szkoła Podstawowa w Grojcu 150 

Szkoła Podstawowa w Rajsku 75 

Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej 65 

Szkoła Podstawowa we Włosienicy 60 

Szkoła Podstawowa w Zaborzu 120 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach 40 

Razem:   726 
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Przedszkola publiczne i niepubliczne w gminie Oświęcim. 

W gminie Oświęcim wychowanie przedszkolne realizuje siedem przedszkoli samorządowych: 

1) Przedszkole Samorządowe w Brzezince; 

2) Przedszkole Samorządowe w Rajsku; 

3) Przedszkole Samorządowe w Grojcu; 

4) Przedszkole Samorządowe w Harmężach, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-  

Przedszkolnego w Harmężach; 

5) Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej; 

6) Przedszkole Samorządowe  we Włosienicy; 

7) Przedszkole Samorządowe im. „Treflika” w Zaborzu. 

Na dzień 30 września 2021 r. wychowanie przedszkolne w przedszkolach publicznych 

realizowało 555 dzieci w 27 oddziałach. 
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W gminie Oświęcim funkcjonują również dwie placówki niepubliczne, są to: Niepubliczne 

Przedszkole „SMYK” w Babicach, do którego uczęszcza 94 dzieci w 4 oddziałach oraz 

Niepubliczne Ekologiczne Przedszkole Integracyjne „Gniazdko” w Rajsku prowadzone przez 

Fundację „Bliżej Człowieka”. W przedszkolu tym wychowanie przedszkolne realizuje 55 dzieci 

w 3 oddziałach. Łącznie wychowaniem przedszkolnym w Gminie Oświęcim w roku 2021 

objętych było 704 dzieci w 33 oddziałach. Wszystkie dane w rozdziale zostały wykazane na 

dzień 30.09.2021 r., na podstawie danych wprowadzonych przez dyrektorów placówek do 

Systemu Informacji Oświatowej.   

2. Kształcenie specjalne. 

W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Oświęcim realizowane było 100 

orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (77 orzeczeń szkoły podstawowe, 2 orzeczenia 

oddział przedszkolny,  21 orzeczeń przedszkola publiczne i niepubliczne - stan na 

30.09.2021 r.)  
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Dyrektorzy zadbali również aby dzieci korzystały z różnych zajęć specjalistycznych, takich jak: 

rewalidacje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne. 

Łączna liczba godzin zajęć przeprowadzonych w roku 2021 w szkołach podstawowych (okres 

styczeń – czerwiec 2021): 

1) rewalidacje – 132 h; 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 61 h; 

3) logopedyczne – 19 h; 

4) korekcyjno-kompensacyjne – 25 h. 

 

 

 

Łączna liczba godzin zajęć specjalistycznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2021 

w szkołach podstawowych za okres: wrzesień – grudzień 2021: 

1) rewalidacje – 140 h; 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 50 h; 

3) logopedyczne – 23 h; 

4) korekcyjno-kompensacyjne – 27 h. 
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W szkołach podstawowych gminy Oświęcim prowadzone było również nauczanie 

indywidualne. W okresie od stycznia do czerwca 2021 liczba godzin nauczania indywidualnego 

w tygodniu wynosiła 35 h, a od września do grudnia 2021 wzrosła do 68 h.   

 

 

Łączna liczba godzin zajęć przeprowadzonych w roku 2021 w przedszkolach samorządowych 

(okres styczeń – czerwiec 2021): 

1) rewalidacje – 25 h; 

2) logopedyczne – 28 h; 

3) korekcyjno-kompensacyjne – 4 h. 
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Łączna liczba godzin zajęć przeprowadzonych w roku szkolnym 2021 w przedszkolach 

samorządowych (okres wrzesień – grudzień 2021): 

1) rewalidacje – 29 h; 

2) logopedyczne – 28 h; 

3) korekcyjno-kompensacyjne – 4 h. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

PS Brzezinka PS Grojec PS Poręba
Wlk.

PS Rajsko PS
Włosienica

PS Zaborze

0

2

0 0 0

2
1

2

4

2

10 10
9

2 2 2

11

2Li
cz

b
a 

go
d

zi
n

i

Tytuł osi

Wykres XI.5. Zajęcia specjalistyczne w przedszkolach samorządowych 
gminy Oświęcim (liczba godzin tygodniowo) w okresie 

styczeń - czerwiec 2021

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia logopedyczne

0

2

4

6

8

10

12

PS Brzezinka PS Grojec PS Poręba
Wlk.

PS Rajsko PS Włosienica PS Zaborze

0

2

0 0 0

2
1

2

4

2

10 10
9

2 2 2

11

2

Li
cz

b
a 

go
d

zi
n

Tytuł osi

Wykres XI.6. Zajęcia specjalistyczne w przedszkolach samorządowych 
gminy Oświęcim (liczba godzin tygodniowo) w okresie wrzesień -

grudzień 2021

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia logopedyczne



110 

 

3. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Oświęcim. 

Zgodnie z zapisami Prawa oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest do dowozu dzieci 

do szkół w określonych ustawą przypadkach. Obowiązek ustawowy realizowany jest w różnej 

formie, jako dowóz zamknięty lub zakup biletów miesięcznych. Obowiązkiem gminy jest także 

zapewnienie transportu dzieciom niepełnosprawnym do specjalnych ośrodków szkolno - 

wychowawczych, zapewnienie opieki podczas dowozu lub zwrot kosztów dowozu, jeżeli 

dowóz dziecka do ośrodka zapewniają rodzice.  

Liczba uczniów dowożonych do szkół i przedszkoli w gminie Oświęcim wynosiła 369, w tym 49 

uczniów miało refundowane bilety miesięczne, a 290 dowożonych było dowozem zamkniętym 

(w tym 29 przedszkolaków). Natomiast 30 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, korzystało z dowozu do Ośrodków Szkolno - Wychowawczych 

w różnej formie, refundowanych na podstawie wytycznych ustalonych przez Prawo 

oświatowe (w tym 8 uczniów korzysta ze zwrotów kosztów dowozu zapewnionego przez 

rodziców, natomiast dowozem zorganizowanym zostało objętych 22 uczniów). Dowozy 

uczniów z terenu gminy Oświęcim, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego w roku 2021 odbywały się regularnie.  

4. Doskonalenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych. 

W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim dokonano bardzo 

znaczących zakupów materiałów i wyposażenia na łączna kwotę 447 065,04 zł. Zostały także 

zakupione pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 1 017 526,12 zł. 

W roku 2021 jedno z podstawowych zadań realizowanych przez gminę Oświęcim dotyczyło 

edukacji. Wydatki gminnych placówek oświatowych w 2021 roku wyniosły 34 772 424,84 zł 

(34 756 624,84 zł – wydatki bieżące, 15 800 zł – wydatki majątkowe) co stanowi 34,90 % 

budżetu gminy. Uwarunkowania gminy Oświęcim mają bardzo istotny wpływ na sieć 

i strukturę organizacyjną gminnych jednostek oświatowych oraz na wielkość nakładów 

finansowych związanych z realizacją zadań oświatowych. Świadczą o tym między innymi 

proporcje nakładów finansowych na tę sferę, w stosunku do całości wydatków w każdym roku 

budżetowym. 
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W szkołach i przedszkolach przeprowadzono różne prace remontowe i malarskie: 

1) prace dot. utworzenia oddziału przedszkolnego w SP Zaborzu; 

2) malowanie sal, korytarzy, szatni, stołówki oraz sali gimnastycznej w SP Grojec; 

3) remont łazienki w przedszkolu w Porębie Wielkiej; 

4) malowanie korytarza, naprawa schodów wejściowych i bocznych na halę sportową 

w SP Rajsku; 

5) prawa i konserwacja urządzenia na placach zabaw w przedszkolach; 

6) konserwacja pieca, remont altany w ogrodzie przedszkolnym oraz balkonu – wymiana 

nawierzchni, odnowienie barierek w PS Grojec; 

7) montaż systemu wentylacyjnego kuchni w PS Włosienica; 

8) remont sali oraz rozbudowa ogrodu sensorycznego w PS Zaborze ; 

9) remont pieca c.o. w SP Brzezinka; 

10) remont dachu w ZSP w Harmężach;  

11) remont pomieszczenia biblioteki szkolnej, usunięcie awarii, wymiana gazowego 

podgrzewacza wody w SP Babice; 

12) remont oświetlenia w gabinecie pedagoga i pielęgniarki szkolnej w SP Włosienica. 

5. Realizacja projektów, programów i strategii. 

1) Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Oświęcim realizują Strategię Rozwoju 

Gminy Oświęcim na lata 2015-2022 w obszarach: 

wydatki gminnych 
placówek oświatowych

34,90%

pozostałe wydatki 
budżetu gminy 

Oświęcim
65,10%

Wykres XI.7. Udział wydatków gminnych placówek oświatowych w 
budżecie gminy Oświęcim w 2021 r.

wydatki gminnych placówek oświatowych pozostałe wydatki budżetu gminy Oświęcim
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Społecznym: cel strategiczny - Rozwój i wzmocnienie kapitału społecznego gminy w oparciu o 

rozwój inicjatyw mieszkańców, bezpieczeństwo, zdrowie i zwiększenie aktywności w każdym 

wieku (aktywizacja środowiska seniorów). 

W roku 2021 w placówkach oświatowych w ramach współpracy z mieszkańcami (szczególnie 

seniorami) zorganizowano:  

a) Dzień Babci i Dzień Dziadka – udział w akcji prowadzonej przez Policję dla seniorów pt. 

„Dbajcie o bezpieczeństwo” (SP Rajsko), 

b) Dzień Seniora (SP Rajsko), 

c) „Paczka dla Seniora” - organizacja wsparcia dla najbardziej potrzebujących seniorów 

(w Szkole Podstawowej w Rajsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach oraz 

Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej), 

d) akademie z okazji Dnia Górnika (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach), 

e) „Spotkanie z tradycją świąteczną” organizowane przez dzieci i nauczycieli przedszkola 

dla Pań należących do Kół Gospodyń Wiejskich. Przedszkolaki prezentują program 

artystyczny o tematyce Świąt Bożego Narodzenia (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Harmężach), 

f) „#RazemNaŚwięta” – akcja skierowana do seniorów, polegająca na przygotowaniu 

oraz rozdaniu kartek świątecznych wraz z życzeniami najstarszym mieszkańcom Grojca 

(Szkoła Podstawowa w  Grojcu), 

g) dzieci oraz uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami różnych 

zawodów, seniorami wsi i poznawali historię wsi. 

Środowiskowym: cel strategiczny – Poprawa stanu środowiska (powietrza, wody itp.) oraz 

zasobów przyrodniczych, cele operacyjne (4) Edukacja ekologiczna mieszkańców. 

Już od przedszkola dzieci uczą się o ekologii. W szkole na różnych zajęciach edukacyjnych 

uczniowie poznają zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, zmian klimatu, oszczędzania 

energii, wody, surowców, segregowania i wtórnego wykorzystywania odpadów. Rozwijają 

swoje kompetencje proekologiczne. Pomimo pandemii placówki oświatowe naszej gminy 

podejmowały szereg działań w zakresie podnoszenia świadomości w ochronie środowiska. 

Dyrektorzy dbali o bogatą ofertę przyrodniczo-ekologiczną dla dzieci: 

a) akcje zbierania plastikowych nakrętek oraz baterii na rzecz chorych dzieci z gminy 

Oświęcim, 
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b) segregowanie odpadów, 

c) organizowanie zbiórki karmy i akcesoriów dla lokalnego schroniska, 

d) „Bądź Eko – segreguj śmieci!” – akcja informacyjna dla uczniów na temat jak dbać 

o środowisko naturalne, 

e) zbiórka baterii - konkurs ekologiczny „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych 

baterii” skierowany do uczniów klas I-VIII, 

f) uczestnictwo uczniów w pogadankach na temat ochrony środowiska i ekologii, 

g) przeprowadzenie akcji profilaktycznej „Działaj z imPETem”, której celem było 

zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek typu PET 

(Przedszkole Samorządowe we Włosienicy), 

h) akcje „Sprzątania świata”, 

i) „Światowy Dzień Pszczół” - święto zostało ustanowione po to, aby zwrócić uwagę ludzi 

na rolę, jaką w naszym życiu odgrywają pszczoły oraz na zagrożenia, które powodują, 

że te pożyteczne owady nie potrafią przetrwać w środowisku naturalnym (SP Poręba 

Wielka, PS Poręba Wielka), 

j) uczestnictwo w kółkach ekologiczno-przyrodniczych. 

2) Program stypendialny w gminie Oświęcim. 

Na podstawie Uchwały NR XLVI/502/18  Rady Gminy z dnia 18 kwietnia 2018 roku przyjęty 

został „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Oświęcim”. Program ten 

związany jest m.in. ze stypendiami motywacyjnymi dla uczniów kl. IV-VIII, ze wszystkich szkół 

prowadzonych przez gminę Oświęcim. Uczeń może dostać stypendium za wyniki w nauce lub 

inne osiągniecia edukacyjne, sportowe i artystyczne. Do otrzymania stypendium uprawnieni 

są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania. Stypendia wypłacane są z budżetu gminy. Zasady przyznawania 

stypendium zostały określone w Uchwale Rady Gminy Nr XLVII/508/18 z dnia 23 maja 2018 r. 

7 lipca 2021 r. komisja ds. nagród za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe 

i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy 

Oświęcim nr 72/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. dokonała weryfikacji 111 wniosków o nagrody 

dla uczniów z gminnych szkół. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/286/21 z dnia 21 

kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce lub 
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inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół prowadzonych przez 

Gminę Oświęcim”, Wójt Gminy Oświęcim przyznał 110 nagród na łączną kwotę 22 800,00 zł 

w tym: 

1) za wyniki w nauce – dla 61 uczniów – kwota 13 200 zł; 

2) za wybitne osiągnięcia edukacyjne – dla 1 uczeń – kwota 200 zł; 

3) za osiągnięcia artystyczne – dla 13 uczniów – kwota 2 600 zł; 

4) za osiągnięcia sportowe – dla 34 uczniów – kwota  6 800 zł. 

Tabela XI.2. Nagrody dla uczniów 

Szkoła podstawowa Za wyniki  

w nauce 

Za osiągnięcia 

edukacyjne 

Za 

osiągnięcia 

artystyczne 

Za osiągnięcia 

sportowe 

Szkoła Podstawowa  

w Babicach 

5 - - - 

Szkoła Podstawowa  

w Brzezince 

6 - 5 14 

Szkoła Podstawowa  

w Grojcu 

17 - 2 9 

Szkoła Podstawowa  

w Harmężach  

2 - - 2 

Szkoła Podstawowa  

w Porębie Wielkiej 

5 - - - 

Szkoła Podstawowa  

w Rajsku 

6 1 4 8 

Szkoła Podstawowa we 

Włosienicy 

3 - 2 1 

Szkoła Podstawowa  

w Zaborzu 

17 - - - 

 

Program stypendialny działający w gminie Oświęcim przyczynia się do podnoszenia wyników 

w nauce, rozwijania ambicji uczniów i wyzwala zdrową rywalizację. Pozwala jeszcze 

lepiej rozwijać liczne pasje i zainteresowania, którymi wyróżniają się wybrani uczniowie. 

Na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 jedna uczennica, która osiągnęła bardzo wysokie 

wyniki w nauce otrzymała statuetkę dla najlepszego absolwenta w gminie z rąk Pana Wójta. 

Uczennica ta również uzyskała najwyższy wynik z egzaminu po klasie ósmej, który wynosił 

z języka polskiego 98%, z matematyki 96 % i 100 % z języka angielskiego.  
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3) Programy, projekty, innowacje edukacyjne w szkołach i przedszkolach gminy 

Oświęcim: 

Programy: 

a) „Pięknie się wypowiadamy, kreatywność rozwijamy” - celem nadrzędnym 

realizowanego programu było kształtowanie kompetencji językowych u dzieci w wieku 

przedszkolnym, wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałe jej 

usprawnianie. Dzięki realizacji programu w Przedszkolu w Brzezince zaangażowano 

rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy nad rozwojem dzieci 

i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy, 

b) „Uczymy dzieci programować” - celem programu jest świadome, merytoryczne 

i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć 

dydaktycznych na różnych etapach edukacji. Dzieci uczą się programowania 

wykorzystując roboty edukacyjne Ozoboty, roboty Dash i Dot oraz aplikacją Quiver 

(Przedszkole Samorządowe w Brzezince, Przedszkole Samorządowe  w Porębie 

Wielkiej), 

c) „Czyste powietrze wokół nas”, którego patronatem jest PSSE w Oświęcimiu, 

profilaktyka zdrowia, antytytoniowa, uświadamiająca problematykę smogu. 

Kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony 

własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. 

Ukierunkowanie dzieci na źródła i rodzaje dymów poprzez obserwacje w środowisku. 

(Przedszkole Samorządowe w Grojcu, Przedszkole Samorządowe we Włosienicy, 

Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej), 

d) „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów 

edukacyjnych poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. 

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od 

najmłodszych lat. Dzieci podczas zajęć nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, 

poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą się, dlaczego warto jeść owoce 

i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu. (Przedszkole Samorządowe w Grojcu, 

Przedszkole Samorządowe we Włosienicy, Przedszkole Samorządowe  

w Porębie Wielkiej), 
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e) „Mleko i owoce w szkole” – program realizowany we wszystkich szkołach 

podstawowych. Objęci zostali nim uczniowie klas I-V. Program ma na celu zdobycie 

nawyków zdrowego odżywiania się, 

f) „Trzymaj Formę” - celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania 

prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad 

aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność 

indywidualną. Program ten współorganizowany przez Główny Inspektorat 

Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności, Związek Pracodawców 

w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia 

(Szkoła Podstawowa w Zaborzu, Szkoła Podstawowa w Rajsku, Szkoła Podstawowa 

w Grojcu, Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej), 

g) „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – ogólnopolski program edukacyjny skierowany 

do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną 

z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz 

w Internecie. Szkoła otrzymuje komplet darmowych materiałów 

edukacyjnych opracowanych przez metodyka i zaopiniowanych przez właściwe 

wydziały Komendy Głównej Policji. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie 

otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test 

Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu 

otrzymują Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. (Szkoła Podstawowa we 

Włosienicy), 

h) Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” – program ma na celu 

wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, 

aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym. (Przedszkole Samorządowe 

we Włosienicy, Porębie Wielkiej oraz Brzezince), 

i) „BohaterOn” - celem akcji jest budowanie poczucia przynależności do wspólnoty 

narodowej i szacunku do pokolenia powstańców (SP Grojec), 

j) „Bakcyl” – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości – skierowany do uczniów klas V 

– VIII. Celem projektu: wzrost wiedzy z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa 

w cyberprzestrzeni oraz umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów 

szkół podstawowych, przy zaangażowaniu sektora bankowego (Szkoła Podstawowa 

w Grojcu, Szkoła Podstawowa w Babicach), 
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k) „Odblaskowa szkoła  - bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły” – akcja 

propagująca noszenie odblasków. Program zorganizowany przez Wydział Ruchu 

Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty 

w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki. Akcja przeznaczona dla wszystkich 

uczniów w Szkole Podstawowej w Grojcu, 

l) „Akademia dojrzewania Lactacyd” – program ogólnopolski przygotowany z myślą 

o uczennicach w wieku od 10 do 15 lat. Celem programu: zwiększenie świadomości 

nastolatek na temat dojrzewania i wsparcie nauczycieli w realizacji zajęć lekcyjnych 

z nastolatkami w ramach przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Program 

realizowany w Szkole Podstawowej w Babicach, 

m) „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – cele programu: rozwijanie w dzieciach 

podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do 

samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, by wzmocnić odporność na 

stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Program 

realizowany w Szkole Podstawowej w Babicach. 

Projekty: 

a) „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek 

oświatowych”. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, tzw. Szkół Modelowych. Szkoła w Zaborzu, jako jedyna szkoła 

w powiecie oświęcimskim, uzyskała dofinansowanie, otrzymała grant na zakup 

wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania 

w celu umożliwienia transformacji cyfrowej i wprowadzenia do szkoły elementów 

nauczania metodą STEAM, z wykorzystaniem Kompetencji 4.0 (dofinansowanie 

wynosiło 90 tys. złotych), 

b) „Klimatyczna Klasa” - projekt edukacyjny mający na celu przybliżenie problemu 

zanieczyszczenia powietrza, globalnego ocieplenia i smogu. Projekt realizowany 

w Szkole Podstawowej w Zaborzu, 

c) „WF z AWF” celem projektu jest poprawa stanu kondycji fizycznej po pandemii. 

Program obejmował dodatkowe zajęcia wf dla klas I-VIII (ZSP Harmęże), 

d) „Lekcja: Enter” – nauczyciele (10 nauczycieli uczestniczyło w 40 godzinnym szkoleniu 

nt. poznawania i zastosowania narzędzi i aplikacji TIK do pracy na zajęciach z uczniami. 
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Nauczyciele opracowali scenariusze lekcji i przeprowadzili łącznie 20 zajęć 

z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK. Wszystkie scenariusze zostały 

udostępnione na platformie „Lekcja: Enter” jako przykłady dobrych praktyk (SP 

Włosienica, SP Poręba Wielka), 

e) „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Organizatorem jest Grupa MAC S.A. przy 

współpracy z wydawnictwem miesięcznika Bliżej Przedszkola oraz Wydawnictwa 

Dwukropek. Głównym celem projektu było upowszechnianie czytelnictwa wśród 

przedszkolaków oraz nawiązanie bliższej współpracy z rodzicami. Cele projektu: 

zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytania 

w  życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków 

do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań, stawianych przez 

nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką 

przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem 

literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu 

czytanego, włączenie w życie przedszkola rodziców. Projekt organizowany 

w Przedszkolu Samorządowym w Porębie Wielkiej, Przedszkolu Samorządowym 

w Brzezince oraz Przedszkolu Samorządowym w Grojcu,  

f) projekt w grupie dzieci 6-letnich „Podróże z plecakiem”, dzieci z przedszkola 

w Brzezince poznawały różne regiony Polski, tradycje, kulturę, kuchnię, nawiązują 

kontakty z przedszkolakami z tych regionów, 

g) „Edukacja z Treflikami”- projekt edukacyjny - dzieci w towarzystwie ulubionych postaci 

z bajek wyruszały w nowy, nieznany świat, który staje się bardziej przyjazny. Udział 

poległ na realizacji zajęć dydaktycznych i udział w konkursie (Przedszkole 

Samorządowe im. Treflika w Zaborzu, Przedszkole Samorządowe we Włosienicy, 

Przedszkole Samorządowe w Grojcu), 

h) „Zdrowo jem, więcej wiem” - to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony 

Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt powstał w odpowiedzi na 

coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci 

w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. Głównym celem projektu jest wykształcenie 

u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz 

przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia 

szkodliwych (Przedszkole Samorządowe we Włosienicy), 
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i) „Akademia leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie?”. Uczestnictwo klas trzecich Szkoły 

Podstawowej w Zaborzu w ogólnopolskim projekcie w ramach programu Uniwersytet 

Dzieci w Klasie. Program polega na realizacji 8 lekcji, w tym 6 związanych z tematyką 

leśną: Dlaczego buk ma gładką, a dąb spękaną korę?  Jak tropić zwierzęta? Czy grzyby 

rosną tylko w lesie?  Czy istnieją drzewa starsze od dinozaurów? Cele: wzbogacenie 

wiedzy dzieci o lesie jako ekosystemie o szczególnym znaczeniu dla roślin, zwierząt 

i ludzi; wzmocnienie naturalnej ciekawości, rozwijanie umiejętności krytycznego 

myślenia, a także wzmocnienie kompetencji społecznych, 

j) „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?” – w projekcie uczestniczyli uczniowie 

klas drugich Szkoły Podstawowej w Zaborzu. Projekt polegał na realizacji 8 lekcji, 

z wykorzystaniem zaproponowanych konspektów zajęć, o tematyce matematycznej. 

Celem było  rozwijanie u uczniów kompetencji matematycznych i umiejętności 

praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym, kształcenie 

umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków w oparciu o proste doświadczenia, 

rozbudzenie naturalnej ciekawości i kreatywności. 

Innowacje: 

a) zajęcia z rytmiki prowadzone częściowo w języku angielskim z uwzględnieniem 

programu „The Good Start Method For English” (Metoda Dobrego Startu do 

Angielskiego) (PS Grojec), 

b) „Z kulturą mi do twarzy” –  innowacja, której celem było wychowanie do wartości, 

kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych (wprowadzanie uczniów 

w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, 

wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia 

tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, poczucia godności własnej osoby 

i szacunku dla godności innych osób (SP Włosienica), 

c) „English with flying colours” – innowacja pedagogiczna w Przedszkolu Samorządowym 

w Porębie Wielkiej. Głównym celem innowacji było wprowadzenie dziecka w świat 

nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę i osłuchanie z językiem angielskim 

każdego dnia podczas codziennych czynności rutynowych. Opracowana innowacja 
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zawierała treści zintegrowane z głównymi obszarami edukacji przedszkolnej (np. 

z obszarem edukacji ruchowej, muzycznej, przyrodniczej czy społeczno – moralnej), 

d) „Co ma ciało do gadania” – realizowana w przedszkolu, mająca na celu stymulowanie 

zmysłów słuchu i wzroku oraz małej motoryki, mających znaczący wpływ na rozwój 

mowy. Prowadzona w dwóch oddziałach w Przedszkolu Samorządowym we 

Włosienicy, 

e) „Myślenie wizualne, czyli jak inaczej tworzyć notatki z lekcji” -  rozwijanie umiejętności 

uczenia się, w tym stosowania strategii komunikacyjnych, jak: identyfikowanie słów 

kluczy, upraszczanie form wypowiedzi, wykorzystywanie środków niewerbalnych. 

Wdrażanie uczniów ze Szkoły Podstawowej we Włosienicy do sketcznotingu (myślenia 

wizualnego) – połączenia zapisu klasycznego z dodatkiem obrazów, ikon i rysunków,  

f) „Zaprogramuj własny świat LEGO”-  innowacja organizacyjno – metodyczna dla 

uczniów klas IV – VIII – kontynuacja. Celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, 

wprowadzenie uczniów w świat programowania i kodowania. Kształcenie u uczniów 

umiejętności programowania, logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, 

konsekwentnego dążenia do celu, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

matematycznych. Dzieci uczą się programowania poprzez zabawę, zdobywają 

umiejętności posługiwania się algorytmami. Uczniowie nabywają umiejętności 

kreatywnego i świadomego (bezpiecznego) wykorzystania technologii w realizacji 

własnych pomysłów (SP Grojec), 

g) „Wytańcz swoje emocje”- innowacja organizacyjno – metodyczna dla uczniów klas I – 

VIII – kontynuacja.  Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej postawy oraz 

zwiększenie aktywności fizycznej uczniów, a także kreowanie okazji do 

uzewnętrznienia skumulowanych emocji w sposób pożyteczny, zdrowy i bezpieczny. 

Zaszczepienie zasad prozdrowotnego stylu życia w życiu codziennym, wyrobienie 

nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego. (SP Grojec), 

h) „Miękkie lądowanie – kompetencje miękkie = klucz do sukcesu” innowacja realizowana 

w kl. VII b Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej na godzinach wychowawczych. 

Celem jest wspieranie rozwoju osobistego i społecznego uczniów oraz rozwijanie 

umiejętności interpersonalnych,  

i) „Młodzi odkrywcy” – zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań biologicznych 

i chemicznych. Zajęcia o charakterze badawczo –laboratoryjnym. Opierają się głównie 
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na doświadczeniach i obserwacjach. Zajęcia odbywały się w klasach siódmych Szkoły 

Podstawowej w Porębie Wielkiej. 

Programy promocyjne przedszkoli i szkół w roku 2021 realizowane były poprzez: 

1) organizację Dni Otwartych; 

2) współudział w organizacji imprez okolicznościowych; 

3) organizację uroczystości środowiskowych; 

4) realizację różnorodnych programów i projektów; 

5) umieszczanie informacji na swoich stronach internetowych oraz w mediach 

społecznościowych; 

6) artykuły prasowe; 

7) udział w konkursach gminnych, powiatowych oraz ogólnopolskich i organizację 

konkursów; 

8) udział w akcjach lokalnych i ogólnopolskich; 

9) współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi prace przedszkoli 

i szkół; 

10) dbałość o zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

Szkoły i przedszkola w gminie Oświęcim współpracowały również z instytucjami 

pozaszkolnymi, które wspierają pracę z dziećmi: Gminą Oświęcim, Starostwem Powiatowym, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oświęcimiu, Komendą Powiatową Policji 

w Oświęcimiu, Gminną Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezince, 

Radami Sołeckimi, parafiami właściwymi ze względu na siedzibę placówki oświatowej, 

stowarzyszeniami i fundacjami: „Bliżej Człowieka”, „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”, Dom 

Dziecka, kuratorzy sądowi, GOPS, MOPS w Oświęcimiu, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki, 

Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Oświęcim i Państwowa Straż Pożarna, Oświęcimskie Centrum 

Kultury, Muzeum Auschwitz–Birkenau, Muzeum „Zamek” w Oświęcimiu, Stowarzyszenie 

Pomocy Szkole „Małopolska”, media lokalne. 

6. Projekty rządowe realizowane przez szkoły podstawowe i przedszkola gminy Oświęcim. 

1) Program Szkolny Klub Sportowy 2021 – Małopolski Szkolny Związek Sportowy. 
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Program Szkolny Klub Sportowy – SKS to działanie systemowe skierowane do uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do 

dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych 

i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego 

w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, 

skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, 

rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych 

regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. 

Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone 

w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Zajęcia prowadzone w ramach 

Programu odbywają się w 60 - minutowych jednostkach treningowych, dwa razy  

w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. 

W ośmiu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim zostało 

utworzonych 13 grup ćwiczebnych. 

Okres realizacji programu: od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Koszt prowadzenia wszystkich zajęć ponosi Ministerstwo Sportu, głównym 

koordynatorem Programu jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Warunkiem 

koniecznym uczestnictwa w programie SKS był własny wkład finansowy w wysokości 

230 zł na każdą z grup ćwiczebnych, czyli łącznie 2 990 zł (gmina Oświęcim jako 

jednostka współfinansująca). 

2) Projekt „Odkrywam Małopolskę”. 

Gmina Oświęcim otrzymała dotację z Województwa Małopolskiego na realizację 

projektu „Odkrywam Małopolskę” w wysokości 5000 zł. Koszt całkowity zadania 18 805 

zł, kwota wnioskowana 5 000 zł. Wkład własny gminy – 13 805 zł. Celem projektu było: 

poznanie własnego regionu - Małopolski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, 

zabytków kultury i historii oraz wzbogacenie wiedzy o regionie, promocja Małopolski, 

jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania rekreacji 

i sportu, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań 

i uzdolnień, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska 

naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, zachęcenie do 
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aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej 

sprawności fizycznej. 

Oczekiwane rezultaty projektu to: wzrost poziomu wiedzy o Małopolsce uczestników 

wycieczki, utrwalenie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz pobudzenie 

turystyki szkolnej, a tym samym wsparcie zarówno dla organizatorów turystyki jak 

i przewodników, przewoźników. 

3) Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych 

z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - Departament Finansów 

Samorządu Terytorialnego – Ministerstwo Finansów. 

Gmina Oświęcim uzyskała z Ministerstwa Finansów dofinansowanie wyposażenia 

w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych dla jednej ze  szkół podstawowych. Środki finansowe pochodziły 

z części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy  w roku 2021. Dofinansowanie 

uzyskał: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach w kwocie 72 333 zł. 

4) Dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych z 0,4 % rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej w roku 2021, polegającego na wzroście liczby uczniów 

przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części 

oświatowej subwencji ogólnej w 2021 roku. W roku 2021 Gminie Oświęcim została 

przyznana kwota 150 468 zł ze środków rezerwy części subwencji oświatowej.  

5) Rządowy Program na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”. Rządowy  program rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu Gmina Oświęcim pozyskała 

70 000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do diagnozy i terapii 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Koszt całkowity projektu: 87 500 zł, 

kwota wniosku: 70 000 zł, wkład własny – 17 500 zł. 

Placówki objęte wsparciem: 

a) Szkoła Podstawowa im. M.M. Kolbe w Harmężach – Koszt całkowity: 43 750 zł, 

kwota wnioskowana 35 000 zł (wkład własny 8 750 zł), 

b) Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu - Koszt całkowity: 

43 750 zł, kwota wnioskowana 35 000 zł (wkład własny 8 750 zł). 

6) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3. 
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Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek 

publicznych – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny 

priorytet. Są one nakierowane na wyrównywanie szans poprzez podniesienie 

kompetencji czytelniczych w społeczeństwie. 

Priorytet 3 - czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania 

przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

W 2021 r. gmina Oświęcim ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021-2025” otrzymała wsparcie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla 5 

przedszkoli oraz 3 szkół podstawowych. Koszt całkowity projektu: 48 950 zł. Kwota 

wnioskowana z programu  – 39 160 zł (wkład własny budżetu Gminy – 9 790 zł).  

 

Tabela XI.3. Narodowy Program Czytelnictwa 

Szkoła/przedszkole Koszt całkowity 

wsparcia (zł) 

Wkład 

własny 

(zł) 

Kwota 

wnioskowana (zł) 

Przedszkole Samorządowe  

w Brzezince 

2 500 500 2 000 

Przedszkole Samorządowe  

w Harmężach 

2 200 440 1 760 

Przedszkole Samorządowe w 

Rajsku 

3 125 625 2 500 

Przedszkole Samorządowe we 

Włosienicy 

3 125 625 2 500 

Przedszkole Samorządowe im. 

Treflika w Zaborzu 

3 000 600 2 400 

Szkoła Podstawowa im. 

Spadochroniarzy Wojska 

Polskiego w Babicach 

15 000 3 000 12 000 

Szkoła Podstawowa im. Józefa 

Suskiego we Włosienicy 

5 000 1 000 4 000 

Szkoła Podstawowa im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Zaborzu 

15 000 3 000 12 000 
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7) Program „Laboratoria Przyszłości”.  

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na 

zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 

manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności 

myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii  

i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy 

zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia 

sobie w życiu codziennym. 

Tabela XI.4. Laboratoria Przyszłości 

Szkoła Podstawowa Kwota (zł) 

Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach 75 300 

Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci-Więźniów KL Auschwitz-Birkenau w 
Brzezince 

70 000 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu 93 000 

Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Marii Kolbe w Harmężach 30 000 

Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej 60 000 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku 60 000 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego we Włosienicy 60 000 

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu 108 900 

7. Wyniki edukacyjne uczniów. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w klasach VIII – egzamin ósmoklasisty. 

Miernikiem jakości nauczania w szkołach są wyniki egzaminów. Wyniki egzaminów 

zewnętrznych mają przede wszystkim charakter informacyjny. Należy pamiętać, że osiągnięcia 

uczniów są wynikiem zarówno nauczania jak i uczenia się, i zależą od następujących 

czynników: 

1) indywidualnych właściwości ucznia (uwarunkowań biologicznych, zdolności i aspiracji, 

motywacji i pracy samodzielnej, poczucia własnej wartości); 

2) środowiskowych (wpływ środowiska rodzinnego, status materialny i wykształcenie 

rodziców, otoczenie społeczno-ekonomiczne, sytuacja na rynku pracy, rozwój instytucji 

kultury); 
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3) szkolnych – czynniki pedagogiczne (poziom, warunki i metody nauczania, staż, płeć, 

wiek, wykształcenie i pracowitość nauczycieli, wysokość finansowania oświaty). 

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie podany wynik 

procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego: 

1) wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które 

zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego przedmiotu; 

2) wynik centylowy określa odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby 

całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. 

Skala staninowa służy porównywaniu wyników na tle całej populacji (umożliwia porównanie 

osiągniętego wyniku danej szkoły z wynikami uzyskanymi przez inne szkoły). Stosując skalę 

staninową każda szkoła może określić, ile szkół w Polsce uzyskało taki sam lub podobny wynik 

z egzaminu. 

Tabela XI.5.  Skala staninowa średnich wyników szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła z wynikiem niskim, to szkoła, której wyniki znajdują się od 1 do 3 stopnia skali 

staninowej, z wynikiem średnim od 4 do 6 stopnia skali staninowej, a z wynikiem wysokim od 

7 do 9 stopnia skali staninowej.     

 

 

 

Stanin Język 

polski 

Matematyka Język 

angielski 

Język niemiecki 

1 7-41 9-25 15-35 14-20 

2 42-48 26-31 36-44 21-29 

3 49-52 32-36 45-51 30-35 

4 53-57 37-41 52-58 36-41 

5 58-61 42-47 59-65 42-47 

6 62-65 48-53 66-72 48-55 

7 66-69 54-60 73-79 56-66 

8 70-74 61-69 80-88 67-81 

9 75-90 70-94 89-100 82-99 
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 Tabela XI.6. Poziom szkoły w skali stanin   

Numer stanin Nazwa wyniku 

1 najniższy 

2 bardzo niski 

3 niski 

4 niżej średni 

5 średni 

6 wyżej średni 

7 wysoki 

8 bardzo wysoki 

9 najwyższy 

Dane pochodzą z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27  maja 2021 r. Uczniowie, którzy z 

przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali 

egzamin 16, 17 i 18 czerwca. Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany w formie pisemnej. 

Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 

Wyniki egzaminu uczniów klasy VIII gminy Oświęcim. 
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Tabela XI.7.  Wyniki egzaminów 

  
Liczba 

uczniów 
Język polski Matematyka 

Język angielski 
podstawowy 

 % Stanin % Stanin % Stanin 

Powiat 
Oświęcimski 1369 59 5 50 6 68 6 

Gmina Brzeszcze 
– obszar wiejski 75 57 4 42 5 62 5 

Gmina Brzeszcze 
– obszar miejski 96 55 4 45 5 65 5 

Gmina Polanka 
Wielka 39 63 6 51 6 72 6 

Miasto Oświęcim 343 59 5 51 6 68 6 

Gmina Oświęcim 171 59 5 53 6 69 6 

SP Babice 29 60 5 44 5 65 5 

SP Brzezinka 22 66 7 54 7 81 8 

SP Grojec 38 64 6 62 8 70 6 

ZSP Harmęże 8 CKE nie bierze do statystyk szkół z małą ilością uczniów 

SP Poręba 
Wielka 24 55 4 45 5 59 5 

SP Rajsko 15 62 6 64 8 77 7 

SP Włosienica 16 52 3 55 7 68 6 

SP Zaborze 19 58 5 52 6 70 6 

Województwo 
Małopolskie 32 066 64 6 52 6 69 6 

Wynik 
ogólnopolski 357 100 60 5 47 5 66 6 

 
W prezentowanej tabeli przedstawiono wyniki szkół gminnych na tle wybranych sąsiadujących 

miejscowości oraz innych gmin, powiatu oraz całego kraju. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, każdy uczeń musi do niego przystąpić, 

aby ukończyć szkołę. Do egzaminu ósmoklasisty w Polsce przystąpiło około 357 060  spośród 

367 834 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%). Dane pochodzą z Systemu Informacji 

Oświatowej stan na 30 maja 2021 r.), a z Gminy Oświęcim – 171 uczniów. Zadania we 

wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne 

i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w podstawie  

w wymaganiach egzaminacyjnych.  
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Porównanie wyników egzaminu ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021. 

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem 

z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania 

zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością dobierania 

modelu matematycznego do sytuacji praktycznej – analizowania prostego doświadczenia 

losowego oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego określonego w tym 

doświadczeniu. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania 

z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym 

znajomość funkcji językowych.  

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka 

polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia literackiego 

sprawdzające umiejętność rozpoznania rodzaju literackiego, jakim jest epika, i określenia jej 

charakterystycznych cech. Z matematyki trudne okazało się zadanie otwarte, którego 

rozwiązanie wymagało stworzenia strategii rozwiązania problemu geometrycznego. 

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte 

sprawdzające znajomość środków językowych. W języku angielskim, jak i niemieckim, trudne 

było także zadanie otwarte sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. 

Poniżej zostały zaprezentowane najważniejsze  spostrzeżenia dotyczące egzaminu po klasie 

ósmej w szkołach prowadzonych przez gminę Oświęcim: 

1) zauważono w szkołach, że wyniki poszczególnych uczniów były uzależnione nie tylko od 

przygotowania merytorycznego, ale także od umiejętności radzenia sobie w sytuacji 

trudnej i kryzysowej; 

2) wyzwaniem dla szkół jest zwiększenie motywacji i mobilizacji uczniów do wysiłku 

edukacyjnego, szczególnie w czasie nauczania zdalnego. 

Wyniki egzaminów we wszystkich szkołach zostały szczegółowo omówione i przeanalizowane. 

Każda jednostka podjęła właściwe dla siebie działania w celu poprawy słabszych stron 

egzaminu. Zostały wyciągnięte wnioski, które w nowym roku szkolnym będą wdrażane. 

Obszary egzaminu, w których uczniowie odnieśli sukces będą nadal doskonalone przez 

nauczycieli, aby utrzymać wysokie wyniki. 
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Na uznanie zasługują szkoły, które utrzymują wysokie wyniki po klasie ósmej w każdym roku 

bez względu na specyfikę klas, różne trudności edukacyjno - organizacyjne i uwarunkowania 

zewnętrzne.  

W Szkole Podstawowej w Rajsku jedna z uczennic osiągnęła wysokie wyniki z każdej części 

egzaminu (język polski – 98%, język angielski – 100%, matematyka – 96 %) oraz najwyższą 

średnią ocen wśród wszystkich uczniów klas ósmych z całej gminy. 
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XII.  Pomoc społeczna w gminie Oświęcim 

 

Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zs. w Grojcu jest szeroko 

rozumiana pomoc społeczna, czyli umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości, 

zasoby i uprawnienia. Ośrodek pomocy społecznej w swojej działalności kieruje się 4 

podstawowymi zasadami: 

1) wspiera rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu - podstawą do rozwiązywania 

problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji 

w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie 

rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, 

ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków 

rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich 

wychowaniem;  

2) prowadzi działania nakierowane na usamodzielnianie rodziny - rodzina, w  pierwszej 

kolejności, powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swymi problemami, 

co pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz 

stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na uczenie się nowych 

umiejętności. Pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy 

wykorzystaniu własnych zasobów oraz zasobów środowiska. Osoby i rodziny korzystające 

z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji 

życiowej; 

3) realizuje zasadę pomocniczości - pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie 

zasobów własnych rodziny, na wsparcie osoby w rodzinie, w  środowisku lokalnym przy 

wykorzystaniu grup samopomocowych, Kościołów, organizacji pozarządowych itp. 

Pamiętać należy, że pomoc ma polegać na wspieraniu, a nie na wyręczaniu w realizacji 

zadań; 

4) przeciwdziała wykluczeniu społecznemu - działania powinny służyć odbudowie 

i  podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról 

społecznych oraz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest najczęściej pierwszym  miejscem, do którego osoby 

z terenu Gminy Oświęcim znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc.  

1. Zakres działania GOPS: 

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej; 

2) praca  socjalna; 

3) świadczenie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych;  

4) prowadzenie  i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

5) analizowanie  i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej; 

6) realizacje  zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

7) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

Obok zadań określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także inne zadania publiczne:  

• w ramach działu pomocy społecznej, określone w:  

1) Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

2) Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

3) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w zakresie wypłaty pomocy 

materialnej dla uczniów;  

4) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych - w zakresie wydawania decyzji ustalających prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej dla osoby innej niż ubezpieczeni; 

• w ramach działu świadczeń rodzinnych, określone w: 

1) Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

2) Ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

3) Ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";  

• w ramach działu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, określone w:  

1) Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

2) Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;  

• w ramach działu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określone w: 

1) Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 
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2) Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 

w zakresie realizacji programu „Dobry Start”. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoją działalnością obejmuje obszar gminy Oświęcim tj. 

13 miejscowości: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Grojec, Harmęże, Łazy, 

Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze. W celu ułatwienia 

mieszkańcom gminy dostępu do sfery pomocy społecznej na terenie poszczególnych wsi, raz 

w  tygodniu odbywają się dyżury pracowników socjalnych w punktach terenowych: 

1) Babice Dom Ludowy w poniedziałki w godz. 700-1100 ; 

2) Brzezinka pomieszczenie naprzeciw Biura Sołtysa ul. Czernichowska 4 w środy w godz. 

700-1100; 

3) Poręba Wielka Dom Ludowy w poniedziałki w godz. 700-1100; 

4) Rajsko Biuro Sołtysa w remizie OSP w środy w godz. 700-1100; 

5) Włosienica świetlica w remizie OSP w czwartki w godz. 1100-1300; 

6) Zaborze Świetlica Wiejska przy LKS „Zaborzanka” w czwartki w godz. 700 -1100. 

Z uwagi na wprowadzenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w celu 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dyżury w poszczególnych 

miejscowościach były zawieszone do dnia 31 sierpnia 2021 r.   

2. Budżet  GOPS  

Finansowanie pomocy społecznej realizowane jest w oparciu o zasady wynikające   z ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 

września 1994 r. Źródła finansowania ośrodków pomocy społecznej dzielimy na: 

1) dotacje z budżetu państwa;  

2) środki własne pochodzące z budżetu gminy.  

Dodatkowo w roku 2021  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu  

otrzymał: 

1) środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - kwota wykorzystanej dotacji 

33 672,88 zł; 

2) środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” - kwota wykorzystanej dotacji 96 018,93 zł;  
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3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu „Wspieraj 

Seniora”  48 800 zł;  

4) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny w kwocie 

3 750 zł; 

5) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu: „Aktywna 

Integracja w Gminie Oświęcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania 9.1.1 regionalnego programu operacyjnego województwa 

małopolskiego na lata 2014-2020 – 196 289 zł.  

 

Tabela XII.1. Środki finansowe przeznaczone na zdania zlecone w 2021 r. 

 

Nazwa świadczenia 

Plan Finansowy (zł) Wykonanie (zł) 

Dotacja Środki 

własne 

Dotacja Środki 

własne 

Usługi specjalistyczne dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 
18 900 0 18 900 0 

Wydawanie decyzji w sprawie 

świadczeń opieki zdrowotnej 
1 177 0 1 025,02 0 

Świadczenia rodzinne 

i fundusz 

alimentacyjny(świadczenia + 

ustawowe koszty obsługi) 

4 196 445,59 122 242 4 188 325,22 113 245,11 

Składki zdrowotne od 

świadczeń rodzinnych 
28 262,13 0 28 262,13 0 

Karta Dużej Rodziny 1 158,01 0 1 095,01 0 

Świadczenia wychowawcze 

500+ 
21 108 714,13 0 21 069 332,79 0 

Świadczenia „Dobry Start” – 

300+ 
3 410 0 3 410 0 

RAZEM 25 358 066,86 122 242 25 310 350,17 113 245,11 
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Tabela XII.2. Środki finansowe na zadania własne. 

 Plan finansowy (zł) Wykonanie (zł) 

Nazwa świadczenia Dotacja Środki 

własne 

Dotacja Środki własne 

Domy pomocy 

społecznej  

0 289 300 0 285 883,56 

Rodziny zastępcze/ 

Piecza zastępcza  

0 121 920 0 117 277,73 

Asystent rodziny 0 135 031 0 127 181,33 

Składki zdrowotne  w 

tym od zasiłków 

stałych  

22 281,61 0 22 015,17 0 

Świadczenia 

społeczne (zasiłki 

celowe, okresowe 

itp.) 

50 902 208 930 42 952,03 198 385,71 

Zasiłki stałe 257 258,62 610 256 929,20 0 

Utrzymanie ośrodka 105 194 1 662 675 105 194 1 622 714,29 

Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie  

0 13 220 0 10 059,15 

Mieszkanie chronione 0 5 200 0 2 566,79 

Usługi opiekuńcze 0 151 995,50 0 147 017,80 

Usługi opiekuńcze 

program 75+   

6 100 8 137,50 6 100 8 137,50 

Dożywianie (posiłek i 

zasiłki celowe)  

103 578 35 500 100 130,63 25 032,66 

Poradnictwo 

indywidualne  

0 5 940 0 5 940 

Gminny Program 

Wspierania Rodziny 

0 32 690 0 27 974,02 

Paczki Mikołajkowe i 

świąteczne  

0 8 920 0 8 499,79 

Stypendia dla uczniów 15 079 5 480 9 920 2 480 

Dodatek do 

wynagrodzenia 

w wysokości 250, 00 

zł 

34 927 8 730 34 883,98 8 721,01 

RAZEM 595 320,23 2 694 279 578 124,01 2  597 871,34 
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3. Kryteria pomocy społecznej. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód 

nie przekracza określonego w przepisach kryterium dochodowego.  Za dochód uważa się 

sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub 

w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na 

tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) koszty uzyskania przychodu;  

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; 

4) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Co ważne, są świadczenia, których nie wlicza się do dochodu. Wśród nich  znajdują się np. 

jednorazowe świadczenie socjalne, zasiłek celowy, świadczenie dla osoby bezrobotnej 

wykonującej prace społecznie użyteczne, wartość świadczenia w naturze, świadczenia 

z Programu Rodzina 500+, dochód z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przeliczeniowego. 

Szczegóły określa art. 8 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.    

Tabela XII.3. Kryteria dochodowe  oraz ustawowa wysokości świadczeń z pomocy społecznej. 

Rodzaj kryterium 

 

od 01.10.2018 

do 31.01.2021 

Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 701 

Kryterium dla osoby w rodzinie 528 

Dochód z jednego hektara przeliczeniowego 308 

Maksymalna kwota zasiłku stałego 645 

Minimalna wysokość zasiłku stałego  30 

Maksymalna wysokość zasiłku okresowego dla osoby 

samotnie gospodarującej  

418 

Minimalna wysokość zasiłku okresowego  20 

Minimalna kwota na utrzymanie i naukę języka polskiego dla 

cudzoziemców 

647 

Maksymalna kwota pomocy dla cudzoziemców 1 376 
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Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu 

interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych. W 2021 r. obowiązywały kryteria zweryfikowane w 2018 r. na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zostały 

wprowadzone nowe kryteria dochodowe. Jednak ich kwoty zaczęły obowiązywać dopiero 

styczniu 2022 r. 

W przypadkach szczególnych ustawa o pomocy społecznej przewiduje objęcie rodziny/osoby 

pomocą społeczną mimo przekroczenia kryterium dochodowego.  

4. Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych. 

Tabela XII.4. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych w 2021 

Rodzaj świadczenia 
 

Kwota (zł) 

Zasiłek stały 256 929,20 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 285 883,56 

Zasiłki celowe w tym specjalne 226 205,42 

Posiłek w ramach programu „Posiłek w szkole i w 

domu” 

57 189,11 

Zasiłek okresowy 57 071,69 

Usługi opiekuńcze 147 017,80 

Usługi opiekuńcze 75+  8 137,50 

Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 22 015,17 

Zasiłek celowy losowy 23 000 

Schronienie  0 

Sprawienie pogrzebu 3 992 

Pobyt w mieszkaniu chronionym 0 

Niezbędne ubranie oraz posiłek ( art. 48 uops)  0 
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Zasiłek celowy obejmuje: zasiłek celowy i w naturze, zasiłek celowy specjalny, zasiek celowy 

na zakup posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz w formie posiłków 

w przedszkolu  i  powyżej kryterium dochodowego.  

1) zasiłek stały (art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) przysługuje: 

a) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 

b) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę 

w  rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

W 2021 r. Ośrodek objął powyższą formą pomocy 45 osób, których rodziny liczyły 48 

członków. Kwota 455 wypłaconych świadczeń wyniosła 256 929,20 zł (uwzględniając  

upust od bonów towarowych i zwrot zasiłku z ZUS ), w tym: 

− dla osoby samotnie gospodarującej: 42  osób na kwotę 249 939,20 zł,  

− dla osoby pozostającej w rodzinie: 3 osoby na kwotę 6 990 zł. 

Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2021 r. 

odprowadzono 22 015,17 zł  składek (składki opłacane są do 5 dnia po zakończeniu danego 

miesiąca, składki za miesiąc grudzień 2021 r. odprowadzane są w styczniu 2022);  

2) zasiłek okresowy (art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej): 

przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego: 

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 

b) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

W 2021 r. Ośrodek objął tą formą pomocy 61 osób, których rodziny liczyły 104 

członków. Kwota 369  wypłaconych świadczeń wyniosła 57 071,69  zł (uwzględniając 

upust od bonów towarowych i zwrot z ZUS); 

3) zasiłek celowy (art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz 

specjalny zasiłek celowy (art. 41 ustawy) jest to świadczenie fakultatywne 

przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na 
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pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.  

W 2021 r. Ośrodek objął tą formą pomocy 115 osób, których rodziny liczyły 199 

członków. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 226 205,42 zł; 

4) zasiłek celowy w sytuacji zdarzeń losowych (art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej) może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty 

w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od 

dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 

W 2021 r. Ośrodek objął tą formą pomocy 6 osób, których rodziny liczyły 12 członków. 

Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 23 000 zł; 

5) praca socjalna (art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) to jedna 

z  form pracy pracownika socjalnego, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi.  

W 2021 r. Ośrodek objął tą formą pomocy 42 rodziny liczące 66 członków. Znacząca 

różnica w liczbie rodzin korzystających z pracy socjalnej w stosunku do roku 2020 

wynika ze zmiany interpretacji definicji pracy socjalnej, a tym samym systemu 

ewidencjonowania; 

6) interwencja kryzysowa (art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) 

stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin 

będących w stanie kryzysu.  

W 2021 r. nie było potrzeby udzielenia wsparcia w formie interwencji kryzysowej.  

7) pomoc w postaci posiłku i niezbędnego ubrania. (art. 48b ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej). 

W 2021 r. nie było potrzeby udzielenia wsparcia w formie posiłku na postawie ww. 

przepisu. Nie oznacza to, iż nie udzielano pomocy w formie posiłku. Pomoc ta była 

przyznawana w ramach realizowanego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.  

W 2021 r. nie było potrzeby udzielenia wsparcia w formie ubrania. Nie oznacza to, iż 

nie udzielano pomocy w formie odzieży, obuwia czy bielizny. Pomoc ta była 

przyznawana ale w ramach zasiłku celowego z przeznaczeniem na ww. potrzeby.  
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8) pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie 

przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.  

W celu realizacji ww. świadczenia Ośrodek realizuje program „Posiłek w szkole 

i w domu”. Celem programu  jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci 

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem 

bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób 

samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Wsparcia udziela się w szczególności: 

a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,  

w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie: 

− jednego gorącego posiłku, 

− zasiłku celowego na zakup jednego gorącego posiłku, 

− świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie 

przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej 

(w 2021 r. dla osoby samotnej 1 051,50 zł, dla rodziny 792 zł na osobę w rodzinie) W 2021 r. 

Ośrodek udzielił posiłku w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 57 

osobom. Na podstawie decyzji GOPS zrealizowano łącznie 8 872 szt. obiadów o średniej 

wartości 6,45 zł. Łączne koszty zakupu posiłków wyniosły 57 189,11 zł. 

Zasiłki celowe na zakup posiłku zostały udzielone 54 osobom, których rodziny liczyły 101 

członków, a liczba świadczeń stanowiła 450 zasiłków o wartości 67 974,18  zł.  

Z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych i brak możliwości spożywania przez dzieci 

gorącego posiłku w stołówkach tut. Ośrodek w celu zabezpieczenia potrzeb małoletnich 

przyznawał rodzicom w okresie zamknięcia placówek, zasiłek celowy z przeznaczeniem na 

zakup gorącego posiłku dla dzieci.   
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej) przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.  

W 2021 r. roku tą formą pomocy objętych  było 16 osób, u których łącznie zrealizowano 3 011 

godzin usług. Na ich realizację wydatkowano kwotę 155 155,30zł  w tym ze środków własnych 

kwotę  147 017,80 zł, a ze środków programu kwotę 75+ 8 137,50 zł  (kwota stanowi koszt 

zatrudnienia opiekunek). Opłaty wniesione od beneficjentów z tytułu odpłatności za usługi 

wykonane w 2021 r. wyniosły 19 608,16 zł. (wliczając opłatę za grudzień wpłaconą w styczniu)   

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wprowadzono szczególny reżim sanitarny. 

Opiekunowie wyposażeni są  w niezbędne środki ochronne i zachowują dystans społeczny 

jeżeli jest to możliwe w toku świadczonych usług.  

9) mieszkanie chronione (art. 53 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej) jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, 

pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt 

w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia 

warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością 

lokalną. 

Gmina posiada jedno mieszkanie chronione w Rajsku przy ul. Edukacyjnej. 

W 2021 r. nie było potrzeby udzielenia tego rodzaju wsparcia. Utrzymanie mieszkania 

wiąże się z koniecznością pokrywania miesięcznych kosztów, które w 2021 r. wyniosły 2 

566,79 zł. 

10) skierowanie do domu pomocy społecznej i odpłatność za pobyt (art. 54 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) przysługuje osobie wymagającej całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy 

w formie usług opiekuńczych.  

W 2021 r. GOPS ponosił odpłatność za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej. 

Zadanie to wiązało się z wydatkami w kwocie 285 883,56 zł. 
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Tabela XII.5.  Domy Pomocy Społecznej, w których przebywały osoby z Gminy Oświęcim 

w 2021 r.  

Lp. Nazwa placówki Profil Liczba osób Średni 
miesięczny 

koszt 
utrzymania (zł) 

1 Dom Pomocy Społecznej w 
Żywcu, ul. Ślizowy Potok 8 

dla osób w 
podeszłym wieku 

2 3 659,60 

 
 
 
2 

Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie prowadzonym 
przez ZZ Sióstr Serafitek w 
Białce Tatrzańskiej ul. 
Środkowa 186 

dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 

1 4 143 

 
 
 
3 

Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci i Młodzieży w 
Wadowicach  prowadzony 
przez Zgromadzenie Sióstr 
Najświętszej Rodziny z 
Nazaretu, Prowincja 
Krakowska ul. Lwowska 31 

dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 

1 4 341 

 
4 

Dom Pomocy Społecznej w 
Wadowicach ul. Parkowa 1 

dla osób w 
podeszłym wieku i 
przewlekle chorych 

1 4 528 

 
5 
 
 

Dom Pomocy Społecznej w 
Bobrku ul. Księżnej Ogińskiej 
2 

dla 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 
mężczyzn 

3 4 881,46 

 
6 

Dom Pomocy Społecznej 
Maków Podhalański ul. 
Żeromskiego 17 

dla osób przewlekle 
psychicznie chorych 

1 3 999 

 

5. Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych: 

Tabela XII.6. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 

w 2021 r. 

Rodzaj świadczenia 
 

Kwota (zł) 

Usługi specjalistyczne dla osób zaburzonych psychicznie  18 900 

Zasiłki celowe - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 

Wywiady u osób nieubezpieczonych  1 025,02 
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1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie są to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.    

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2021 r. objęte były 2 osoby. 

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano 540 godzin. Łączna kwota 

wydatkowana na realizację powyższych świadczeń wyniosła 18 900 zł (kwota stanowi koszt 

zatrudnienia opiekunów). Usługi świadczone były w ramach zawartej umowy zlecenia 

z jedną opiekunką. Opłaty wniesione przez beneficjentów z tytułu odpłatności za usługi 

wyniosły 2 430 zł (wliczając opłatę za grudzień wpłaconą w styczniu). Spadek liczby osób 

korzystających z tej formy pomocy wiąże się z możliwością skorzystania przez 

dotychczasowych beneficjentów usług specjalistycznych z nieodpłatnych usług asystenta 

osoby niepełnosprawnej . 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wprowadzono szczególny reżim sanitarny. 

Opiekunowie wyposażeni są  w niezbędne środki ochronne w miarę możliwości zachowują 

dystans społeczny;  

2) zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 

przyznawany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku tych zdarzeń. Zasiłek 

może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Pomoc 

w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku 

z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej 

przyznawana jest w kwotach do 6 tys. złotych. Na remont budynku lub lokalu 

mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę 

budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie  może wynieść do 200 tys. złotych. W 2021r. 

nie było potrzeby udzielenia tego rodzaju wsparcia; 

3) koszty rodzinnego wywiadu środowiskowego u osób nieubezpieczonych związane są 

z wydaniem przez wójta gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej. Wójt gminy Oświęcim upoważnił Dyrektora GOPS do wydawania decyzji 

administracyjnych i prowadzenia spraw z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej. 

W roku 2021 r. sfinansowano koszty przeprowadzenia rodzinnych wywiadów 

środowiskowych oraz inne koszty rzeczowe na łączna kwotę 1 025,02 zł. Ośrodek wydał 8 

decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla 7 mieszkańców gminy.  
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W 2021 roku nie zaistniała potrzeba udzielenia innych świadczeń w ramach zadań zleconych 

gminie, tj. wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, pomocy cudzoziemcom 

zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.  

6. Struktura rodzin objętych wsparciem z pomocy społecznej w roku 2021. 

Pomoc społeczna to podstawowa instytucja sieci socjalnej dla najbardziej potrzebujących.  

Trafiają do niej osoby i rodziny, których problemów nie pomogły rozwiązać inne instytucje 

polityki społecznej. W ramach katalogu podmiotów uprawnionych do świadczeń z pomocy 

społecznej wyróżniamy dwie struktury:  

1) osoby samotnie gospodarujące  - prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe; 

2) rodziny - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w  faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

Tabela XII.7. Rodziny objęte pomocą społeczną w 2021 r. 

Wyszczególnienie 

 

Liczba rodzin Liczba osób                      
w rodzinach 

Rodziny ogółem 152 252 

O liczbie osób 1 107 107 

O liczbie osób 2 21 42 

O liczbie osób 3 8 24 

O liczbie osób 4 6 24 

O liczbie osób 5 6 30 

O liczbie osób 6 i więcej 4 25 

 

Tabela XII.8. Rodziny z dziećmi objęte pomocą społeczną w 2021r.  

Wyszczególnienie 

 
Liczba rodzin 

Liczba osób                      

w rodzinach 

Rodziny z dziećmi ogółem 24 98 

O liczbie dzieci 1 11 32 

O liczbie dzieci 2 5 21 

O liczbie dzieci 3 5 26 
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O liczbie dzieci 4 2 12 

O liczbie dzieci 5 1 7 

O liczbie dzieci 6 0 0 

O liczbie dzieci 7 i więcej 0 0 

 

Tabela XII.9. Rodziny niepełne objęte pomocą społeczną w 2021r.  

Rodziny niepełne ogółem Liczba rodzin Liczba osób                       

w rodzinach 

Rodziny z dziećmi ogółem 7 23 

O liczbie dzieci 1 4 8 

O liczbie dzieci 2 1 3 

O liczbie dzieci 3 1 5 

O liczbie dzieci 4 i więcej 1 7 

 

Tabela XII.10. Rodziny emerytów i rencistów objęte pomocą społeczną w 2021r. 

Rodziny emerytów i rencistów 

ogółem 

Liczba rodzin Liczba osób                     

w rodzinach 

Rodziny emerytów i rencistów 

ogółem 

49 71 

O liczbie osób 1 34 34 

O liczbie osób 2 11 22 

O liczbie osób 3 2 6 

O liczbie osób 4 i więcej 1 9 

 

7. Powody przyznawania pomocy społecznej 

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy 

przeprowadzony przez pracownika socjalnego - w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji 

o potrzebie przyznania świadczenia - w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub 

czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, 

rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej.  

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zgodnie z art. 15o ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 374 ze zm.) wprowadzono możliwość odstąpienia od przeprowadzenia rodzinnego 

wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Ilekroć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego lub jego aktualizacji, w szczególności z osobą lub rodziną, które zostały 

poddane kwarantannie w związku  z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, ustalenie 

sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej zamiast przeprowadzenia rodzinnego 

wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji może nastąpić na podstawie: 

1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a w przypadku osób 

niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu przy wykorzystaniu środków 

wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1824) oraz 

2) dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, 

uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub 

3) informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy. 

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: 

− ubóstwa, 

− sieroctwa, 

− bezdomności, 

− bezrobocia, 

− niepełnosprawności, 

− długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

− przemocy w rodzinie, 

− potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

− potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

− bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

− trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,  
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− trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

− alkoholizmu lub narkomanii, 

− zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

− klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 
Tabela XII.11. Powody przyznawania pomocy społecznej. 

 

8. Działania w zakresie poprawy oraz zabezpieczenia poziomu życia rodzin podejmowane 

2021 r. 

1) Projekt „Aktywna Integracja w Gminie Oświęcim” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowany będzie w okresie 30 

miesięcy tj. od stycznia 2021 roku do czerwca 2023 roku. Celem głównym projektu jest 

kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 54 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gminy Oświęcim. 

Grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 

ogółem 

Liczba osób                     

w rodzinach 

Długotrwała lub ciężka choroba 91 129 

Ubóstwo 78 114 

Niepełnosprawność 77 117 

Bezrobocie 35 65 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego 

34 86 

Alkoholizm  26 38 

Zdarzenie losowe  6 12 

Przemoc w rodzinie 5 14 

Bezdomność 3 3 

Sytuacja kryzysowa  2 2 
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w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz 

otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada 

większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier 

i nierówności płci na aktywizowanym obszarze. 

Działaniami projektu w roku 2021 r. zostały objęte 22 osoby zamieszkujące na terenie 

gminy Oświęcim w tym: 14 osób dorosłych i 8 dzieci.  

W ramach projektu realizowano działania takie jak: 

• identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika projektu,  

• realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych 

działań z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,  

• realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz uczestników projektu, które zostały 

podzielone na 5 etapów. 

Etap 1: Rekrutacja. 

Rekrutacja w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Oświęcim” prowadzona była 

w okresie od 3 stycznia 2021 r. do 19 stycznia 2021 r. Proces ten rozpoczął się od analizy 

dokumentacji GOPS oraz wytypowania przez pracowników socjalnych osób, które spełniają 

wymogi formalne. Następnie pracownicy realizujący projekt nawiązali kontakt celem 

przedstawienia możliwości uczestnictwa w projekcie oraz zaproponowano wypełnienie 

dokumentów rekrutacyjnych.  Podczas procesu rekrutacji preferowane były osoby, u których 

zdiagnozowano największą ilość problemów zgodnie z punktacją wskazaną w Regulaminie 

Rekrutacji. Punktacja przyznawana była na podstawie dokumentów dostarczonych przez 

potencjalnych uczestników projektu oraz dokumentów pozyskanych przez GOPS. W wyniku 

przeprowadzonego procesu rekrutacji zakwalifikowano do projektu 22 osoby, które uzyskały 

największą liczbę punktów.  

Etap 2: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika. 

Osoby zrekrutowane do udziału w  projekcie „Aktywna integracja w Gminie Oświęcim” w 2021 r. 

w pierwszej kolejności uczestniczyły w spotkaniach, które miały na celu ustalenie 

Indywidualnej Ścieżki Udziału dla każdego uczestnika. W ramach tego spotkania  zespół 

specjalistów analizował indywidualne predyspozycje uczestników projektu i zaplanował formy 
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wsparcia, przy założeniu aby każdy uczestnik skorzystał z co najmniej 3 usług aktywnej 

integracji.  Doradca zawodowy opracowywał część diagnozy dotyczącą aktywizacji zawodowej 

uczestników projektu, którzy mogą być objęci aktywizacją zawodową. Specjalista ds. diagnoz 

oprócz opracowania Indywidualnej Ścieżki Udziału na bieżąco monitorował postępy 

uczestników projektu w realizacji indywidualnej ścieżki, oraz osiągane rezultaty indywidualne 

przez poszczególnych uczestników projektu. Przy współpracy ze specjalistami realizującymi 

wsparcie w formach indywidualnych i grupowych oraz pracownikami socjalnymi dokonywał 

zmian do Indywidualnej Ścieżki Udziału celem dostosowania wsparcia realizowanego 

w ramach projektu do potrzeb UP w odniesieniu do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów 

projektu.  

Etap 3: Aktywna integracja. 

Realizacja kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej zgodnie 

z indywidualną ścieżką udziału w projekcie w 2021 r.: 

a) poradnictwo psychologiczne - wsparcie realizowane w biurze w Babicach oraz 

w miejscu zamieszkania uczestników projektu. W ramach tego działania wykonano 83 

godziny w okresie od sierpnia do grudnia 2021 r. Wsparcie to skierowane było do 17 

osób. Tematyka konsultacji i pomocy indywidualnej obejmowała następujące obszary 

funkcjonowania psycho-społecznego: niedostosowanie społeczne, przewlekła 

choroba, trudności wychowawcze,  wsparcie w procesie wychowawczym, wsparcie 

rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, szkodliwe picie. Podjęte działania pozwoliły na 

uzyskanie lepszego wglądu i zrozumienie istoty swoich problemów, otrzymanie 

wsparcia emocjonalnego, uzyskanie niezbędnych porad wychowawczych, uzyskanie 

wiedzy z dziedziny uzależnienia oraz sposobów ich przezwyciężania, 

b) poradnictwo pedagogiczne - wsparcie realizowane zarówno w biurze w Babicach jak 

również w miejscu zamieszkania uczestników projektu. Działania zrealizowano na 

łączną liczbę 113 godzin konsultacyjnych, z których skorzystało 13 osób. Konsultacje 

odbywały się od sierpnia do grudnia 2021 r. i dotyczyły między innymi  problemów 

szkolnych, utrzymania koncentracji na zajęciach lekcyjnych, niewłaściwie 

realizowanych zadań opiekuńczo-wychowawczych, braku wykształcenia zawodowego, 

problemów dziecka niepełnosprawnego i pomoc w jego usamodzielnieniu, uzyskanie 

wiedzy w sprawie uzależnień oraz problemy w funkcjonowaniu osób 
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niepełnosprawnych. Poprzez skorzystanie z tej formy wsparcia uczestnicy projektu 

uzyskali niezbędne informacje, wsparcie emocjonalne oraz wiedzę na temat 

możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia, 

c) terapia uzależnień - wsparcie skierowane do 4 uczestników projektu, łącznie 

zrealizowano 36 godzin wsparcia. Zadanie realizowane było w okresie od października 

do grudnia 2021 r. Uczestnicy zapoznali się ze zjawiskiem uzależnienia, 

współuzależnienia, motywowano uczestników do aktywnego uczestnictwa w terapii 

oraz przezwyciężenie problemu alkoholowego, 

d) rehabilitacja - z tej formy wsparcia skorzystało 7 uczestników projektu. Rehabilitacja 

indywidualna odbywała się od września do grudnia 2021 r. w profesjonalnym 

gabinecie rehabilitacyjnym. W przypadku 1 osoby rehabilitacja uruchomiona była 

w miejscu zamieszkania uczestnika projektu z uwagi na jego niepełnosprawność. 

Wsparcie z tego zakresu przyczyniło się do lepszego funkcjonowania uczestników 

projektu, wpłynęło na poprawę sprawności fizycznej, 

e) logopeda - wsparcie z tego zakresu skierowane było do 2 dzieci, które uczestniczyły 

w projekcie i realizowane było od września do grudnia 2021 r. Zrealizowano łącznie 7,5 

godzin ze specjalistą logopedą. Zajęcia odbywały się w biurze na terenie Oświęcimia. 

Celem tego działania była profilaktyka zapobiegania powstawaniu wad i zaburzeń 

mowy, prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej, współpraca terapeuty 

z rodzicem i ukierunkowanie w działaniach, 

f) terapia sensoryczna -  zajęcia prowadzone były dla 2 dzieci od września do grudnia 

2021 r., łącznie 21 godzin zajęć sensorycznych. Spotkania ze specjalistą odbywały się 

w gabinecie na terenie Oświęcimia. Zajęcia sensoryczne zaplanowane były dla dzieci, 

które po wskazaniach lekarskich wymagały wsparcia w tym zakresie. Miały na celu 

pomoc w harmonijnym rozwoju dziecka oraz zniwelowanie dysfunkcji w zakresie 

rozwoju dziecka, między innymi: problemów z nauką, nadpobudliwością, 

przebodźcowaniem, nieprawidłową koordynacją wzrokowo-ruchową, 

g) terapia wodna - skierowana była do 1 uczestnika projektu, niepełnosprawnego 

dziecka. Zajęcia odbywały się na basenie w Oświęcimiu. Zrealizowano łącznie 15 godzin 

w terminie od października do grudnia 2021 r. Rehabilitacja w wodzie miała na celu 

poprawę życia uczestnika projektu, wpływ na rozluźnienie mięśni niepełnosprawnego 
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dziecka, wzmocnienie określonej grupy mięśni przy odpowiednio dobranych 

ćwiczeniach, 

h) dietetyk - spotkanie ze specjalistą było skierowane do 4 uczestników projektu. 

W okresie od października do grudnia 2021 r. łącznie odbyło się 15 spotkań. Wizyty 

odbywały się na terenie Oświęcimia w gabinecie specjalisty. Celem wizyt było 

poprawienie nawyków żywieniowych, zwiększenie świadomości na temat zdrowego 

stylu życia, dopasowanie przez specjalistę indywidualnej diety po przeprowadzeniu 

dokładnego wywiadu żywieniowo – medycznego, 

i) hipoterapia - zajęcia hipoterapii skierowane były do 6 uczestników projektu - dzieci. 

Hipoterapia odbywała się od sierpnia do grudnia 2021 r. Zrealizowano 120 godzin 

zajęć. Zajęcia hipoterapii prowadzone były w stadninie koni w  miejscowości Bobrek 

koło Oświęcimia. Hipoterapia miała na celu pokonywać lęki u dzieci, budować więzi, 

wyrażać emocje i komunikować się ze światem, 

j) korepetycje z języka angielskiego -  zajęcia skierowane były do  5 dzieci – uczestników 

projektu. Zrealizowano łącznie 92 godziny zajęć. Korepetycje odbywały się w szkole 

językowej na terenie Oświęcimia, w okresie od  sierpnia do grudnia 2021r. Celem 

zorganizowanych zajęć było ugruntowanie wiedzy dzieci, nadrobienie 

dotychczasowych zaległości szkolnych, zachęcenie do nauki języka angielskiego 

w łatwy i przyjemny sposób, 

k) korepetycje z matematyki - zajęcia skierowane były do  4 dzieci - uczestników projektu. 

Zrealizowano łącznie 98 godzin zajęć. Korepetycje odbywały się w okresie od sierpnia 

do grudnia 2021r, na terenie Oświęcimia. Celem zorganizowanych zajęć było 

nadrobienie przez dzieci zaległości szkolnych, zachęcenie do nauki matematyki w łatwy 

i przyjemny sposób, 

l) prawo jazdy kat B - kurs prawa jazdy był skierowany do 3 uczestników projektu, 

prowadzony od września do listopada 2021r. Zajęcia dla kursantów odbywały się 

w Oświęcimiu. Kurs prawa jazdy był przewidziany dla osób chętnych do podwyższenia 

swoich kwalifikacji zawodowych, miał na celu ułatwienie funkcjonowania uczestników 

projektu. Posiadanie prawa jazdy miało by zapewnić kontrolę nad organizacją czasu 

oraz być niezależnym od innych. 
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Etap 4: Praca socjalna. 

Praca socjalna realizowana była na rzecz wszystkich uczestników projektu przez trzech 

pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorowali sytuację klientów, 

udzielali im wsparcia doradczego, monitorowali udział w zaplanowanych formach wsparcia, 

utrzymywali kontakt ze specjalistami realizującymi formy wsparcia w ramach usług aktywnej 

integracji, na bieżąco pomagali uczestnikom projektu w rozwiązywaniu problemów. 

Uczestnikom projektu zapewniona została możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu 

poprzez kontakt telefoniczny oraz wizyty pracowników projektu w miejscu zamieszkania. 

Etap 5: Wypłata świadczeń. 

Uczestnikom projektu na bieżąco zgodnie z wnioskiem były wypłacane świadczenia w formie 

zasiłków stałych, celowych, okresowych - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.   

Zgodnie z ideą projektu osoby uczestniczące w projekcie w 2021 r. nadal mogą korzystać ze 

wsparcia zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką wsparcia. Z uzyskanych informacji wynika, iż 

udział w projekcie cieszył się dużym zainteresowaniem, bowiem działania dopasowane były 

do konkretnych klientów. Ponadto takie rozwiązania, jak umożliwienie udziału w spotkaniach 

z dietetykiem, uruchomienie korepetycji dla dzieci, rehabilitacji, hipoterapii, zrobienie prawa 

jazdy jest kosztowne i nie zawsze możliwe do samodzielnego zabezpieczenia przez klientów 

GOPS. Zauważa się chęć dalszego korzystania ze wsparcia w ramach projektu. Poprzez 

zastosowane instrumenty wsparcia uczestnicy projektu podnieśli swoje umiejętności, 

kompetencje rodzinne, wychowawcze, społeczne, podnieśli swoją samoocenę oraz zwiększyli 

swoją świadomość.  

2) Opieka wytchnieniowa. 

Gmina w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka 

wytchnieniowa ”– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki 

wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i w ramach pobytu całodobowego.   

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad: 

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

b) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie 

z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
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zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej 

wymienionego. 

Gmina realizowała w 2021 r. program w dwóch formach tj.  

a) w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 

b) w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym. 

W ramach Programu ustalone zostały  limity: 

a) limit maksymalnie 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach 

pobytu dziennego, 

b) limit maksymalnie 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach 

pobytu całodobowego. 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą 

niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie 

ponosił odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. 

Z opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego skorzystało łącznie 20 osób, w tym 18 

osób dorosłych  i 2 dzieci. Łącznie wykonano 2 744 h usług. Z formy pobytu całodobowego 

korzystały 4 osoby. Łącznie wykonano 56 dni usług.  

Program realizowany był w ramach Funduszu Solidarnościowego, na jego finansowanie 

wydatkowano : 

a) pobyt dzienny 81 738,93 zł w tym kwota na realizację  usług 80 136,21 zł , koszty obsługi 

1 602,72 zł,  

b) pobyt całodobowy 14 280 zł w tym koszty realizacji usług 14 000 zł koszty obsługi 

280 zł, 

3) asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021. 

Gmina w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie na realizację usług 

asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej. Program realizowany był  w ramach 

środków z Funduszu Solidarnościowego.  

Głównym celem Programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego 

wsparcia dla: 
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a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 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 oraz 

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo 

orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. 

Program miał za zadanie zapewniać: 

a) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy 

wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, 

b) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby 

niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do 

niezależnego życia, 

c) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach 

społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych, 

d) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, 

także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.  

Usługi asystenta w szczególności polegały  na pomocy asystenta w: 

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce 

(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby 

zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje 

finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.), 

b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, 

c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 

d) załatwieniu spraw urzędowych, 

e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). 
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Usługi realizowane były przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 - 22:00 i zgodnie z założeniami 

programu były one nieodpłatne.   

Z programu skorzystało łącznie 9 osób, w tym 4 osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, 4 z umiarkowanym i 1 dziecko. Łącznie wykonano 1 040 godzin usług. Na 

realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 33 672,88 zł , które pochodziły w całości 

z Funduszu Solidarnościowego. Środki przeznaczone zostały na : 

a) pokrycie kosztów realizacji godzin  usług – 31 057,22 zł, 

b) koszt zakupu środków ochrony osobistej - 439,34 zł, 

c) koszty dojazdu asystenta 1 500,07 zł, 

d) koszty zakupy biletów stępu na wydarzenia kulturalne – 16 zł,  

e) koszty obsługi programu 660,25 zł. 

Niewątpliwy wpływ na realizację zadania miał wprowadzony na terenie kraju stan epidemii. 

Wprowadzenie ograniczeń spowodowało mniejszą aktywność osób niepełnosprawnych 

w przestrzeni publicznej. Wynikało to głównie z zamknięcia szkół, kin, teatrów, sklepów, 

odwołania wydarzeń kulturalnych, wprowadzenia ograniczeń w dostępie do służby zdrowia 

czy rehabilitacji. Również same osoby niepełnosprawne z obawy o swój stan zdrowia 

podejmowały decyzje o pozostawaniu w domu (w najbliższym otoczeniu) i ograniczeniu 

swoich działań do niezbędnych. 

4) Program Wspieraj Seniora 

W 2021 r. Gmina Oświęcim  kolejny raz przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. 

Celem programu była pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by 

ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze 

względu na ich bezpieczeństwo. Realizacja programu rozpoczęła się 20 października 2020 r. 

i  początkowo zakładano, iż zakończy się 31 grudnia 2020 r. Okres trwania programu został 

jednak przedłużony na rok 2021.  Na terenie Gminy Oświęcim Program realizowany był przez 

GOPS. Z programu mogły skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych 

przypadkach pomoc mogła być  udzielona osobie przed 70. życia. W ramach programu osobom 

starszym dostarczano artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki 

higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywał senior. Osoba wspierająca seniora mogła również 

wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy 

urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od seniora lub udostępnienia 
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danych wrażliwych, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej ograniczony był tzw. dystansem 

sanitarnym.    

Mechanizm udzielania wsparcia:  

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu 

w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię 

uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11. 

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy 

społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. 

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, 

weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na 

dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa senior 

Programem mogły być również objęte osoby zgłaszające się bezpośrednio do ośrodka pomocy 

społecznej. W celu rozpropagowania idei programu pracownicy GOPS przeprowadzili akcję 

informacyjną polegająca na nawiązaniu kontaktu telefonicznego z jak największą liczbą 

seniorów oraz pozyskaniu informacji od sołtysów i społeczności lokalnej o seniorach 

wymagających ewentualnego wsparcia.  Umieszczono również ogłoszenia informacyjne na 

stronie internetowej oraz plakaty w poszczególnych miejscowościach.  

W ramach programu Ośrodek mógł skorzystać  ze wsparcia wolontariuszy zgłaszających chęci 

pomocy przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Nie zaistniała jednak taka potrzeba, 

gdyż GOPS prowadził przedmiotowe działania we własnym zakresie przy wykorzystaniu 

własnych zasobów ludzkich.  

W roku 2021 w ramach realizacji programu zarejestrowano 104 zgłoszenia, w tym: 

a) 99 zgłoszeń od 25 osób powyżej 70 roku życia, 

b) 5 zgłoszeń od 2 osób poniżej 70 roku życia.  

Jedno zgłoszenie od osoby powyżej 70 roku życia zostało wycofane w trakcie czynności 

wyjaśniających.  

Wszystkie zgłoszenia zostały przyjęte poza ogólnopolska infolinią.  
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Zgłoszenia dotyczyły wykonania i dostarczenia zakupów niezbędnych artykułów spożywczych, 

środków higieny osobistej i leków oraz załatwienia drobnych spraw urzędowych i spraw 

w ramach funkcjonowania gospodarstwa domowego (np. załatwienie sprzętu medycznego 

m.in. kul, wózka inwalidzkiego, łóżka rehabilitacyjnego, opłacenie rachunków, załatwienie 

opieki, ustalenie wizyt lekarskich czy szczepień).  

Na realizację programu wydatkowano środki z dotacji w wysokości 48 800 zł. 

5) Program Opieka 75 + 

W 2021 r. GOPS realizował „Program Opieka 75+” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na 

organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

Strategicznym celem programu była poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami 

samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie 

gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które 

pozostają w rodzinie. 

Usługi opiekuńcze przysługują: 

a) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

b)  Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również 

osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Zakres usług opiekuńczych: 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. 

Program  finansowany był ze środków z budżetu państwa  a dotacja wyniosła  6 100 zł. 

W ramach programu realizacja usług została dofinansowana u 5 osób.  



158 

 

6) Pomoc żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. 

Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” kontynuowany w 2021 r. finansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zakłada przekazanie 

żywności w formie paczek żywnościowych lub posiłków. GOPS - zgodnie z założeniami 

programu - podjął współpracę z  organizacją pozarządową Stowarzyszeniem „Bratnich Serc” . 

Wcześniej taką współpracę podejmował z Fundacją Pomocy Społecznej w Brzeszczach, która 

zakończyła jednak swoją działalność.   

Adresatami programu  zgodnie z założeniami byli  wszyscy potrzebujący mieszkańcy gminy 

spełniający wymagane kryterium do odbioru w/w pomocy, tj. których dochód nie przekracza 

220 % kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej: 

a) 1 161,60 zł -  na osobę w rodzinie ( 528 zł kryterium x 220%), 

b) 1 542,20 zł - dochód osoby samotnie gospodarującej ( 701 zł kryterium x 220%). 

Zadaniem ośrodka było kwalifikowanie osób/rodzin  do odbioru pomocy żywnościowej, 

wystawianie skierowań oraz przyjmowanie zgłoszenia od osób, które nie korzystają z pomocy 

społecznej a chciały otrzymać taką formę pomocy na podstawie oświadczeń o dochodach. 

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii oraz związane z tym obostrzenia, Ośrodek podjął się 

również działań związanych z załadunkiem, transportem oraz rozdysponowaniem żywności. 

W tym celu nawiązał współpracę ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy, 

którzy jako jednostka do tego  przeszkolona zapewniła wsparcie przy rozładunku, wydawaniu 

i dostarczaniu artykułów żywnościowych dla mieszkańców gminy.  Z uwagi na panującą 

sytuację epidemiologiczną oraz konieczność zachowania szczególnej ostrożności wydawanie 

żywności odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego.  Aby zachować szczególną 

ostrożność wyznaczono konkretne dni i godziny wydawania żywności  dla osób 

z poszczególnych sołectw.  Żywność była zapakowana   w oddzielne reklamówki.  

W ramach ww. podprogramu  odbyło się 5 dostaw żywności: w maju, lipcu i wrześniu 

(w dwóch miesiącach zorganizowane były dwie dostawy). Z terenu gminy programem zostało 

objętych 170 mieszkańców: 94 rodziny (1 rodzina 7-mio osobowa, 2 rodziny 6-cio osobowe, 5 

rodzin 5-cio osobowych, 7 rodzin 4-ro osobowych, 2 rodziny 3 osobowe, 15 rodzin 2 

osobowych, 62 rodziny 1osobowe). Z pomocy żywnościowej skorzystało 76 kobiet oraz 98 

mężczyzn. Zakwalifikowano 24 osoby poniżej 15 roku życia, 70 osób pomiędzy 15 a 64 rokiem 
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życia oraz 6 osób w wieku senioralnym. Rozdysponowano żywność dla 2 osób bezdomnych 

oraz 54 osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Łącznie  z pomocy w ramach POPŻ 

skorzystało 50 osób znajdujących się poniżej 100 % kryterium dochodowego oraz 44 osoby 

pomiędzy 100 % a 220 % kryterium. Ogółem w ramach podprogramu 2020 wydano w roku 

2021 ok. 10 ton żywności.  

7) Paczki świąteczne. 

Przed Świętami Bożego Narodzenia GOPS przygotował paczki świąteczne dla mieszkańców 

gminy, których dochód kształtował się poniżej kryterium wynikającego z Ustawy o pomocy 

społecznej. W skład paczek wchodziły artykuły żywnościowe tj. herbata, kawa, majonez, miód, 

mąka, cukier, olej, przyprawy, uszka, makówki, mąka, słodycze, grzyby i owoce suszone. 

Ponadto w paczkach znalazły się również pomarańcze, cytryny oraz szynka i wędlina. Koszt 

zakupu produktów do paczek świątecznych został sfinansowany w całości przez GOPS. 

Przygotowano łącznie 49 paczki świąteczne, w tym:  

a) 44 paczki małe (od 1 do 2 osób w gospodarstwie domowym), 

b) 4 paczki duże (powyżej 5 osób w gospodarstwie domowym), 

c) 1 paczka indywidualna. 

Paczki wydano 21 grudnia 2021r. w siedzibie Ośrodka. W sytuacjach wyjątkowych paczki 

zostały dostarczone do miejsca zamieszkania klientów przez pracowników socjalnych 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Łączny koszt wykonania paczek wyniósł 6  200,31 zł. 

8) Akcja Zima. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku, kierując się troską o wszystkie osoby 

pozbawione miejsca zamieszkania, bezdomne, bez dachu nad głową, podejmował działania 

mające na celu monitorowanie sytuacji osób zagrożonych w związku z okresem zimowym 

i obniżonymi temperaturami. Działania te ukierunkowane były na objęcie wsparciem osób 

starszych i samotnych  oraz bezdomnych przebywających w miejscach, w których osoby te 

narażone są na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur. Z uwagi 

na zagrożenie zamarznięciami w okresie zimowym pracownicy socjalni monitorowali w/w 

osoby, a w razie potrzeby podejmowali działania interwencyjne. Ważnym aspektem pomocy 

była współpraca GOPS ze środowiskiem lokalnym (mieszkańcy, radni, sołtysi) oraz innymi 

służbami m.in. policją. GOPS przygotował także akcję informacyjną dla mieszkańców (plakaty 

z  telefonami alarmowymi).  
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9) Projekt socjalny „Być Razem – czas wolny z rodziną”. 

W 2021 r. GOPS realizował projekt socjalny „Być Razem – czas wolny z rodziną”. W ramach 

projektu  na 30 sierpnia 2021 r. zaplanowano wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek 

w Ustroniu.  Z uwagi na wybitnie niesprzyjającą pogodę, cel wycieczki został zmieniony w dniu 

wyjazdu na miasto Bielsko - Biała. Uczestnicy, w zależności od preferencji, uczestniczyli 

w seansie  filmu „Luca” lub korzystali z atrakcji w Sali Zabaw.  W wyjeździe brało udział 9 osób, 

a koszt wycieczki wyniósł 1 051,70 zł.  

10) Udział mieszkańców gminy w zajęciach środowiskowego domu samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. 

o  pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  w Oświęcimiu jest 

jednostką organizacyjną Miasta Oświęcim. Współpraca regulowana jest za pośrednictwem 

porozumienia komunalnego miedzy Miastem Oświęcim i Gminą Oświęcim, zawartego 12 

września 2000 r. w  zakresie przyznawania prawa pobytu, ustalania zakresu i usług oraz 

odpłatności za pobyt i usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Oświęcimiu. Skierowanie odbywa się na podstawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego GOPS. Gmina Oświęcim 

zobowiązana jest również do partycypowania w kosztach utrzymania. W 2021 r. do 

Środowiskowego Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu 

skierowano 7 mieszkańców z terenu gminy. W związku z pandemią koronawirusa 

środowiskowy dom samopomocy musiał zastosować się do wytycznych sanitarnych 

i zaproponować użytkownikom nowe zasady działania oraz wprowadzić konieczne 

obostrzenia w tym również czasowe zamknięcie placówki zgodnie z wprowadzonymi 

wytycznymi.   

11) Nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych. 

Dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności  oraz objętych usługą asystenta 

rodziny zaproponowano naukę pływania na obiekcie Krytej Pływalni w Oświęcimiu. W roku 

2021, w terminie od 10 lipca 2021 r. do 18 grudnia 2021 r. odbyło się 11 godzin zajęć 

w wymiarze 1 godziny. Uczestniczyło w nich 16 dzieci. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne na 
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terenie kraju oraz zawody sportowe nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych 

zajęć. Koszty nauki pływania obejmował:  

a) udostępnienie toru pływackiego  805 zł,  

b) wynagrodzenie instruktora 715 zł.  

Łącznie: 1 520 zł 

12) Współpraca z innymi podmiotami. 

GOPS  nawiązuje kontakty i współpracę z sołtysami, radnymi,  instytucjami, organizacjami 

społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, 

pracodawcami, stowarzyszeniami, które, działają w szerszym obszarze polityki społecznej. 

Podjęta współpraca ma na celu kompleksowe podejście do pomocy społecznej na terenie 

gminy Oświęcim:  

a) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu w zakresie korzystania 

z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informatycznej SEPI, w celu zapewnienia 

sprawnej wymiany informacji dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

zarejestrowanych w PUP i korzystających jednocześnie z pomocy OPS, wobec których 

podejmowane są działania aktywizujące. Współpraca pomiędzy OPS a PUP regulowana 

jest zawartym porozumieniem. Ponadto Ośrodek w miarę potrzeb udostępnia dane 

dotyczące działalności urzędu pracy dotyczące m.in. realizowanych projektów czy też 

ofert pracy;  

b) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie organizowania wypoczynku 

letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu 

województwa małopolskiego. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku 

finansowanego ze środków pozostających  w dyspozycji wojewody mają dzieci:  

− objęte pieczą zastępczą, 

− pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych (dochód nie 

przekracza kryterium dochodowe do świadczeń rodzinnych), 

− z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,  

− samotnie wychowujących (dzieci wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem, 

osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem), 
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− z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim 

i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym. 

Na zlecenie Kuratorium Oświaty w Krakowie Ośrodek skierował 4 dzieci z terenu gminy na 

wypoczynek letni w miejscowości Ponice w okresie od 15.08.2021 - 28.08.2021r., 

c) współpraca z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu w zakresie wymiany informacji 

o mieszkańcach Gminy, którzy wymagają wsparcia finansowego, poradnictwa 

z pomocy społecznej (zgłaszają dzielnicowi), zwrócenia większej uwagi na 

funkcjonowanie rodziny lub wydanie opinii w tej sprawie (pracownicy socjalni). 

W 2021 r. szeroka współpraca prowadzona była w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, monitorowania sytuacji osób bezdomnych i samotnych oraz zgłaszania 

ewentualnych potrzeb osób przebywających na kwarantannie, w przypadku 

stwierdzenia konieczności wspólnej interwencji w miejscu zamieszkania klienta,  

d) współpraca z Ochotnicza Strażą Pożarną we Włosienicy w zakresie dystrybucji żywności 

w ramach Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Z uwagi na 

wprowadzony stan epidemii oraz związane z tym obostrzenia GOPS nawiązał 

współpracę ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy, którzy jako 

jednostka do tego  przeszkolona  zapewniła wsparcie przy rozładunku, wydawaniu 

i dostarczaniu artykułów żywnościowych dla mieszkańców gminy.  Wydawanie 

żywności odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego,   

e) współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu w 

zakresie wymiany informacji o osobach wymagających interwencji kryzysowej. 

Z pomocy może skorzystać każdy bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, rasę, 

wyznanie itd. GOPS  oferuje  pomoc w godzinach od 7.00 do 22.00 w dni robocze, tj. 

od poniedziałku do piątku. Pomoc świadczona jest bezpłatnie, 

f) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w zakresie 

wymiany informacji  o dzieciach umieszczanych w pieczy zastępczej, osobach 

kierowanych do domu pomocy społecznej czy też osobach ubiegających się 

o przyznanie stopnia niepełnosprawności.  Podstawowym celem działalności PCPR jest 

udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom 

starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie dzieciom pieczy 

zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, 
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g) współpraca z placówkami edukacyjnymi: szkołami i przedszkolami w zakresie wymiany 

informacji o dzieciach z rodzin zamieszkujących teren gminy, które wymagają wsparcia 

np.: w formie posiłku, poradnictwa z pomocy społecznej, zwrócenia większej uwagi na 

funkcjonowanie rodziny z uwagi na zgłaszane zaniedbania. Szeroka współpraca 

prowadzona jest w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz asystenta 

rodziny, 

h) współpraca w ramach realizacji projektu „Tele Anioł.” Projekt Województwa 

Małopolskiego skierowany do osób niesamodzielnych   z powodu wieku, stanu zdrowia 

oraz niepełnosprawności. Celem Projektu jest zorganizowanie systemu opieki 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Beneficjentami projektu są osoby niesamodzielne z powodu: wieku, stanu zdrowia 

oraz niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej 

z podstawowych czynności dnia codziennego (m. in. zakupy, przygotowywanie 

i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie 

i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych). Osoby 

zakwalifikowane otrzymają opaskę na nadgarstek z kartą SIM, wyposażoną w przycisk 

„SOS” umożliwiający wezwanie pomocy poprzez połączenie z Telecentrum. Projekt 

polega również na możliwości skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych 

świadczonych w domu beneficjenta – zarówno przez fachowców, jak i w ramach 

pomocy sąsiedzkiej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zgłaszały się m.in. do 

pracownika socjalnego tut. Ośrodka, który udzielał niezbędnych informacji na temat 

powyższego projektu i udostępniał niezbędne dokumenty,  

i) współpraca z Fundacją Ludzi z Potencjałem w Oświęcimiu. W ramach wsparcia  rodzin 

wychowujących niepełnosprawne dzieci Ośrodek wytypował do paczek mikołajkowych  

21 dzieci, których rodziny są objęte usługa asystenta rodziny. Paczki zostały 

przywiezione przez Mikołaja z Fundacji Ludzi z Potencjałem w miejsce zamieszkania  

dzieci.  
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XIII. Działalność Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim  

 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim (OKSiR) zajmuje się realizacją zadań Gminy 

w zakresie kultury i upowszechniania sportu. Instytucja działa od 2012 roku, powołana została 

Uchwałą Rady Gminy z dnia 19 października 2011 r. Działa więc już 10 lat. Według zapisów 

Statutu Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim jest placówką prowadzącą 

i koordynującą działalność kulturalną w gminie Oświęcim. Jest więc samorządową instytucją 

kultury. Poza tym realizuje również dodatkowe zadania z zakresu upowszechniania sportu 

i rekreacji. Gmina Oświęcim jest jednostką bardzo swoistą - stanowi region o charakterze 

wiejskim, składający się z 13 sołectw, leżących wokół miasta Oświęcimia i otaczających go 

pierścieniem. Brak jest w gminie swoistego centrum, stąd działalność OKSiR nie może opierać 

się na typowych przesłankach, które determinują pracę większości instytucji kultury w Polsce. 

W związku z tym OKSiR podejmował, także w roku 2021, różnorodne działania, skierowane 

głównie na integrowanie społeczności Gminy, pobudzanie i wspieranie oddolnych inicjatyw 

lokalnych w zakresie kultury i sportu, wspieranie i promocję twórczości amatorskiego ruchu 

artystycznego, ochronę dziedzictwa kulturowego a także dbałość o prawidłowy rozwój 

psychofizyczny i zdrowie mieszkańców. Realizację wszystkich planów i zamierzeń w roku 2021 

nadal skutecznie utrudniała pandemia. Jednym z wielu zadań OKSiR, realizowanych w roku 

2021, było sprawowanie opieki merytorycznej i organizacyjnej nad amatorskim ruchem 

artystycznym gminy Oświęcim. W ramach OKSiR działają m.in. dwa zespoły pieśni i tańca, 

skupiające dorosłych: „Holan” w Zaborzu i „Modraszka” w Stawach Monowskich. Na terenie 

naszej gminy działa osiem zespołów śpiewaczych: „Babicznki”, „Brzezinianki”, 

„Broszkowianki”, „Dworzanki”, „Grojczanie”, „Porębianie”, „Rajskowianki” i „Włosianeczki”. 

Zespoły, na ile pozwoliła sytuacja pandemiczna, z powodzeniem występowały w 2021 roku na 

scenach lokalnych i ponadlokalnych promując naszą gminę. W ramach swoich statutowych 

zadań OKSiR sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołami: zakupuje elementy strojów, 

organizuje i finansuje przejazdy zespołów na imprezy, koncerty i przeglądy, zatrudnia 

instruktorów muzycznych, którzy są z zasady akompaniatorami oraz choreografów. Zespoły 

uczestniczą w spotkaniach i przeglądach, festiwalach i koncertach folklorystycznych w gminie 

i poza gminą, w dożynkach sołeckich, diecezjalnych i powiatowych, w świętach okolicznych 

gminy, w świętach i uroczystościach kościelnych i innych jubileuszach, w prezentacjach 

świątecznych: wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz we wszystkich uroczystościach 
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sołeckich. W roku 2021 działalność zespołów amatorskiego ruchu artystycznego była mocno 

ograniczona przez pandemię. Zespoły miały przerwy w próbach, chociaż nie tak znaczące jak 

w roku 2020. Czasem, zwłaszcza w pierwszym kwartale niemożliwe były występy i koncerty. 

OKSiR zadbał jednak o to, by to dziedzictwo kulturalne naszej gminy przetrwało ten trudny 

okres, by zespoły nadal mogły działać, kiedy skończy się epidemia i będziemy mogli wrócić do 

„normalności”. 

Podstawowym zadaniem i jedną z racji istnienia OKSiR jest też edukacja kulturalna i sportowa. 

W ramach działań w tym zakresie OKSiR prowadził w roku 2021 zajęcia artystyczne i sportowe 

oraz warsztaty dla dzieci, m.in. plastyczne w Rajsku, modelarskie w Babicach i Grojcu, 

sportowe w Zaborzu, Grojcu, Włosienicy, Broszkowicach, Rajsku, Harmężach, Porębie Wielkiej 

i Brzezince. Ważnym działaniem jest też zarządzanie kompleksami boisk w Brzezince i Babicach 

a także organizowanie całorocznych zajęć na tych wielofunkcyjnych obiektach. W tym celu 

OKSiR zatrudnia animatorów sportowych, którzy prowadzą zajęcia oraz gospodarzy obiektów, 

którzy zapewniają prawidłowe funkcjonowanie tych obiektów. 

Pod patronatem OKSiR działa Uniwersytet Każdego Wieku (Babice, Włosienica), który skupia 

w swoich szeregach ludzi aktywnie działających na rzecz środowiska lokalnego w gminie. 

OKSiR wspiera także działalność Klubów Seniora w gminie (Rajsko Zaborze), Stowarzyszeń 

Emerytów we Włosienicy, Grojcu i Brzezince, realizując z powodzeniem politykę senioralną 

w gminie Oświęcim zapisaną m.in. w Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych. 

W ramach realizacji zadań polityki senioralnej OKSiR ponosi także koszty korzystania z pływalni 

w Oświęcimiu mieszkańców gminy Oświęcim, uprawnionych do korzystania z gminnego 

Programu „Karta Seniora Gminy Oświęcim”. 

W ramach OKSiR działa Wielka Orkiestra Młodych Muzyków pod batutą Przemysława 

Drabczyka. W roku 2021 OKSiR zakupił dla orkiestry instrumenty muzyczne o wartości około 

40 tys. zł, a także zaadaptował dolny hol w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej na siedzibę 

orkiestry i magazyn sprzętu. 

Od ubiegłego roku musimy funkcjonować w warunkach pandemii i utrudnień z nią związanych. 

W okresie sprawozdawczym były okresy, w których nie można było organizować imprez, nie 

można było prowadzić tradycyjnych warsztatów i zajęć z dziećmi i seniorami; zespoły 

amatorskiego ruchu artystycznego, mające w swych szeregach głównie osoby w wieku 
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senioralnym, a więc szczególnie narażone na zachorowanie na Covid-19, też nie mogły 

realizować swoich zadań, spotykać się na próbach i koncertach. Sytuacja nieco się zmieniła, 

gdy można już było się zaszczepić, a tym samym zniwelować zagrożenie zarażenia 

koronawirusem. 

W pierwszym kwartale nie udało się zorganizować kilku zaplanowanych imprez, m.in. 

Koncertu Kolęd w wykonaniu zespołów amatorskiego ruchu artystycznego Gminy Oświęcim, 

Spotkania Noworocznego Wójta Gminy czy też Koncertu Wielkiej Orkiestry Młodych 

Muzyków. Również ferie zimowe dla dzieci i młodzieży zorganizowano w ograniczonym 

zakresie. Wprawdzie zaproponowano dzieciom i młodzieży kilka atrakcyjnych zajęć, 

warsztatów i wycieczek, ale koncentrowano się głównie na zajęciach i konkursach zdalnych. 

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią nie udało się zorganizować turniejów, zawodów 

w konkurencjach halowych a także Mistrzostw Gminy w Narciarstwie. 

Później sytuacja zdrowotna znacznie się poprawiła. Pracownicy instytucji podejmowali nowe 

wyzwania i realizowali to, co się po prostu dało. Kontynuowali zadania, które można było 

realizować, podejmowali wiele nowych działań zainicjowanych w roku ubiegłym – roku 

zdominowanym pandemią. W sieci organizowane były konkursy dla mieszkańców gminy, 

w tym dzieci i młodzieży, prezentowano nagrania orkiestry dętej oraz zespołu „Modraszka”, 

a także atrakcyjne materiały archiwalne.  

Wspierane logistycznie i finansowo przez OKSiR coroczne imprezy dożynkowe w sołectwach 

z bogatą oprawą artystyczną w niektórych przypadkach nadal ograniczyły się wyłącznie do 

mszy dziękczynnych, choć w niektórych sołectwach  (Grojec, Pławy, Włosienica i Poręba 

Wielka) udało się zorganizować dożynki prawie takie, jak w czasach przed pandemią. 

Podobnie, jak w roku poprzednim podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji Dni Gminy, 

najbardziej prestiżowej a jednocześnie kosztotwórczej imprezy. Tak więc - jak w poprzednim 

roku - wszystkie siły i zaoszczędzone środki skierowane zostały na realizację zaległych planów 

w zakresie remontów po to, by jak przyjdą lepsze czasy, jak skończy się pandemia, mieć jak 

najlepsze warunki do realizacji zadań statutowych. Okazało się, że niektórych, dużych 

remontów i modernizacji OKSiR – jako administrator obiektów nie może realizować. Dlatego 

instytucja wnioskowała o zmniejszenie dotacji podmiotowej z prośbą o wykorzystanie 

zaoszczędzonych środków na remonty, których nie mogła przeprowadzić. Ponadto OKSiR we 
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własnym zakresie realizował wiele remontów (np. remont kapitalny łazienek w Świetlicy 

Wiejskiej w Stawach Monowskich. Dokonano też wielu napraw, doposażano obiekty 

powierzone w administrację. Wykonano wiele prac porządkowych na placach zabaw. Wiele 

obiektów, m.in. Świetlice Wiejskie w Rajsku i Zaborzu, Dom Ludowy w Babicach oraz Remiza 

OSP w Brzezince jeszcze bardziej zmieniły swoje oblicze. 

Z oszczędności dokonano też zakupu materiałów i wyposażenia obiektów. 

Zestawienie wydarzeń organizowanych / współorganizowanych przez OKSiR W 2021 r. 

Tabela XIII.1. Zestawienie imprez 

Lp. Nazwa imprezy Data 

1 Orszak Trzech Króli we Włosienicy 06.01.2021 

2 Wyjazd zespołu „Grojczanie” do Kęt na przegląd kolęd – promocja 

Gminy Oświęcim 

styczeń 2021 

3 Rozstrzygnięcie gminnego konkursu na najpiękniejszą dekoracje 

centrum sołectw 

styczeń 2021 

4 Gminny konkurs plastyczny i literacki o św. Maksymilianie styczeń 2021 

5 Udział delegacji Gminy Oświęcim w obchodach 76 Rocznicy Wyzwolenia 

KL Auschwitz-Birkenau 

27.01.2021 

6 Gminny konkurs dla dzieci i młodzieży na najpiękniejszą „Walentynkę” styczeń/luty 

2021 

7 Warsztaty kulinarne dla dzieci - Ferie zimowe  luty.2021 

8 „Wstawajcie” czyli Opowieść Gwiazdkowa – spektakl teatralny w wersji 

on-line 

luty 2021 

9 Udział delegacji Gminy Oświęcim w obchodach Dnia Pamięci o 

Żołnierzach Wyklętych” 

1.03.2021 

10 Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla jednostek OSP w Rajsku marzec 2021 

11 Konkursy z okazji Świąt Wielkanocnych  marzec-

kwiecień 2021 

12 80 rocznica deportacji mieszkańców Brzezinki i okolic – uroczystości 

patriotyczno-historyczne (Brzezinka -Tablice Pamięci) 

22.04.2021 

13 Uroczystości rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Flagi 

(Rajsko, Włosienica) 

3 maja 2021 

14 Uroczystości zakończenia II wojny Światowej (Poręba Wielka) 8.05.2021 

15 Rajd Rowerowy po gminie Oświęcim „Poznajemy Gminę” – edycja 

wiosenna 

13.06.2021 

16 Konkurs Piosenki Dziecięcej „Nutka 2021” oraz Konkurs dla 

przedszkolaków „Rajska Niezapominajka” 

maj – czerwiec  

2021 
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17 Konkurs dla dzieci: Pan policjant się cieszy...” 22.06. 2021 

18 „Wianki Świętojańskie” – impreza dla przedszkolaków czerwiec 2021 

19 Wyjazd studyjny Klubu Seniora w Zaborzu do Krakowa czerwiec 2021 

20 Wycieczka do Ojcowa – wakacje z OKSiR 30.06.2021 

21 Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie - wakacje z OKSiR   07.07.2021 

22 Warsztaty kulinarne - wakacje z OKSiR   8 i 12.07.2021 

23 Wycieczka do „Magicznej Osady” - wakacje z OKSiR 14.07.2021 

24 Obchody Dnia Dziecka w Broszkowicach lipiec 2021 

25 Piłkarskie wakacje w Harmężach lipiec 2021 

26 Piłkarski piknik w Dworach Drugich 17.07.2021 

27 Turnieje sportowe we Włosienicy – w piłce nożnej i siatkówce lipiec 2021 

28 Dzień Kuchni Polskiej i Regionalnej (Poręba Wielka) 27.07.2021 

29 Uroczystości pod pomnikiem- Rocznica Pierwszego transportu Romów 

do obozu Auschwitz oraz uroczystości upamiętniające wybuch 

Powstania Warszawskiego 

01.08.2021 

30 Sołecki Bieg Przełajowy w Zaborzu 07.08.2021 

31 Święto Stroju Ludowego i Narodowego (Zaborze) 15.08.2021 

32 Obchody 101-lecia Bitwy Warszawskiej 15.08.2021 

33 Obchody 79 Rocznicy utworzenia podobozu KL Auschwitz-Jawischowitz  15.08.2021 

34 Święto plonów – msze dożynkowe w sołectwach: Brzezinka, Harmęże, 

Rajsko 

sierpień.202\1 

35 Tradycyjne uroczystości dożynkowe w sołectwach: Grojec, Pławy, 

Włosienica i Poręba Wielka 

sierpień 2021 

36 Udział KGW Brzezinka w powiatowym przeglądzie tradycji regionalnych 

w Polance Wielkiej 

29.08.2021 

37 Diamentowe i Złote Gody – gminne uroczystości jubileuszowe par 

małżeńskich 

1 i 2 września 

2021 

38 Obchody upamiętniające Bój pod Rajskiem 03.09.2021 

39 Impreza integracyjna dla seniorów (Grojec) 04.09.2021 

40 Rajd Rowerowy- Poznajemy Gminę – edycja jesienna 19.09.2021 

41 Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Oświęcim  Wrzesień 2021 

42 Udział w Wojewódzkim i Diecezjalnym Konkursie Wieńców 

Dożynkowych (zapewnienie transportu dla KGW) 

wrzesień 2021 

43 Wyjazd do teatru Klubu Seniora Zaborze wrzesień 2021 

44 Wyjazd na grzybobranie członków Klubu Seniora w Rajsku wrzesień 2021 

45 Wyjazd studyjny do Krynicy - UKW Włosienica wrzesień 2021 

46 Współorganizacja wydarzenia kulturalnego – wystawa „30 lat przyjaźni” 

(MDSM Oświęcim) 

wrzesień 2021 

47 Spotkanie z Markiem Szołtyskiem – pisarzem, historykiem, miłośnikiem 

i znawcą Śląska (Poręba Wielka) 

01.10.2021 
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48 Gminne Obchody Święta Edukacji (Grojec) 14.10.2021 

49 Gminne Igrzyska Sportowe – zawody dla dzieci i młodzieży w różnych 

dyscyplinach (tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, piłka nożna i piłka 

ręczna) 

październik – 

grudzień 2021 

50 Wyjazd studyjny Stowarzyszenia Emerytów „Wspólnota – Razem” z 

Włosienicy 

październik 

2021 

51 Wyjazd studyjny dla seniorów do Ustronia z okazji Światowego Dnia 

Seniora 

20.10.2021 

52 Udział zespołu Grojczanie w Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości 

Religijnej – przegląd w Kętach 

październik 

2021 

53 Pokonkursowa wystawa prac laureatów I Konkursu Rzeźbiarskiego Ziemi 

Oświęcimskiej (OCK) 

22.10.2021 

54 Przesłuchania do Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznych 4.11.2021 

55 Obchody Święta Niepodległości w Rajsku, Grojcu, Porębie Wielkiej i 

Włosienicy 

11.11.2021 

56 „Opowieść o Niepodległej” – patriotyczny koncert zespołu Porębianie 19.11.2021 

57 „W hołdzie Niepodległej” – patriotyczny koncert laureatów Gminnego 

Konkursu Pieśni Patriotycznej 

3.12.2021 

58 Uroczystości barbórkowe w Brzezince i Włosienicy 4.12.2021 

59 Otwarcie Izby Bractwa Górniczego w Rajsku 4.12.2021 

60 Mikołajki – przekazanie dzieciom paczek (Dwory Drugie) 06.12.2021 

61 Mikołajki – zakup biletów do kina i paczek mikołajkowych (Rajsko) grudzień 2021 

62 Zajęcia sportowe dla dzieci „Zima ma moc” (Grojec) grudzień 2021 

62 Gminny Plastyczny Konkurs Świąteczny – Najpiękniejsza Ozdoba grudzień 2021 

64 Ogłoszenie konkursu na najpiękniejszą dekorację świąteczną  centrum 

sołectw 

grudzień 2021 

65 Ognisko bożonarodzeniowe – kolędowanie w Zaborzu  28.12.2021 

 

Wszystkie imprezy i wydarzenia były na bieżąco promowane w gazecie lokalnej „Oświęcimska 

Gmina”, na stronach internetowych Gminy i OKSiR oraz na portalach społecznościowych. 

Fotorelacja z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy 

Oświęcim. 
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Fot.XIII.1. Sołecki bieg przełajowy w Zaborzu 

 

Fot.XIII.2. Akcja Wakacje 2021 
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Fot.XIII.3. Dzień kuchni Polskiej i Regionalnej 

 

Fot.XIII.4. Dekoracje Dożynkowe 
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Fot.XIII.5. Dożynki w Gminie 

 

Fot.XIII.6. Święto stroju ludowego i narodowego 

 



173 

 

Fot.XIII.7. Złote i Diamentowe Gody 

 

Fot.XIII.8. Obchody rocznic Patriotyczno-Historycznych 
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Fot.XIII.9. Konkurs Rzeźbiarski Ziemi Oświęcimskiej 

 

Fot.XIII.10. Obchody Dnia Edukacji 
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Fot.XIII.11. Niepodległość Pieśnią Opowiedziana 

 

 

Fot.XIII.12. Koncert laureatów Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej 
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Fot.XIII.13. Otwarcie Izby Pamięci Braci Górniczej w Rajsku 

 

Fot.XIII.14. Obchody Dnia Górnika 
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Fot.XIII.15. Konkurs na najpiękniejszą dekorację świąteczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

XIV. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w gminie Oświęcim  

 

Dane ogólne 

1. Liczba zarejestrowanych w GBP w 2021 roku czytelników: 1 701 osób. 

Na 100 mieszkańców gminy przypada 9 czytelników: 

 

Tabela XIV.1. Liczba czytelników GBP w poszczególnych bibliotekach 

Biblioteka Główna – Grojec 623 

GBP Filia Babice 151 

GBP Filia Brzezinka 126 

GBP Filia Poręba Wielka 160 

GBP Filia Rajsko 290 

GBP Filia Włosienica 351 

Razem 1 701 

 

2. Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2021 r. to 41 120 jednostek inwentarzowych, 

w tym   41 110 książek + 10 egz. zbiory specjalne. Obrót księgozbioru GBP w 2021 roku 

wynosi 0,58 egz. co oznacza że niecała książka  została wypożyczona jeden raz w roku.       

Tabela XIV.2. Stan zbiorów w poszczególnych placówkach GBP 

Biblioteka Główna – Grojec 10 494 

GBP Filia Babice 6 333 

GBP Filia Brzezinka 7 535 

GBP Filia Poręba Wielka 5 886 

GBP Filia Rajsko 6 105 

GBP Filia Włosienica 4 757 

Razem  41 110 
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Tabela XIV.3. Przychody materiałów bibliotecznych: 1 181 egz. o wartości 25 511,63 zł. 

wg. źródeł: 

Zakup: 

 

641 – dotacja 

353 – Biblioteka Narodowa   

16 457,49 zł - dotacja 

8 057 zł – Biblioteka Narodowa 

Dary 187 547,14 zł 

Razem 1181 25 511,63 zł 

 

Zakup materiałów bibliotecznych ograniczył się wyłącznie do książki papierowej, 

zdecydowanie preferowanej przez naszych czytelników. Zakupiono: 691 egz. beletrystyki dla 

dorosłych (71% zakupu); 207 egz. literatury dla dzieci i młodzieży (22%), 72 egz. innego typu 

wydawnictw (głównie biografie, wspomnienia, poradniki - 7%). Kluczem doboru książek były:  

1) oczekiwania czytelników -najliczniejszej grupy czyli  dorosłych ( 1051 osób – 62 % ogółu 

czytelników; w tym przeważającej liczby kobiet);  

2) potrzeby wynikające z misji i rola biblioteki w środowisku; stąd propozycje zakupu 

określane były przez bibliotekarzy; 

3) profil biblioteki, kategoria i ilość obsługiwanej populacji;  

4) rekomendacje ważnych portali popularyzujących czytanie. 

W raportowanym roku nastąpił spadek liczby zakupionych książek  z 1290 wol. - w 2020 r. do 

994 wol. Było to wynikiem ograniczonych możliwości budżetowych biblioteki. 

3.  Statystyka czytelnicza w poszczególnych placówkach bibliotecznych GBP 

Tabela XIV. 4. Odwiedziny. Wypożyczenia.  

Placówka biblioteczna 
 

Ilość odwiedzin 
w osobach 

Ilość wypożyczeni 
w woluminach 

Biblioteka Główna w Grojcu 5 144 10 268 

Filia Babice  635 1 682 

Filia Brzezinka 571 1 492 

Filia Poręba Wielka 1 435 2 692 

Filia Rajsko 1 907 3 720 

Filia Włosienica 2 570 4 276 

Razem: 12 262 24 130 
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*W zestawieniu odwiedzających bibliotekę podano oprócz osób wypożyczających, także liczbę 

uczestników w zajęciach bibliotecznych. W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost 

odwiedzających o ponad 2 000 osób oraz wzrost liczby wypożyczonych książek o 1 452 

woluminy. 

4. Udostępnianie książki cyfrowej. 

Kody do ebooków  czyli elektronicznych odpowiedników książek drukowanych, udostępniane 

są bezpłatnie czytelnikom biblioteki w Grojcu. Liczba kodów będących w posiadaniu biblioteki 

jest ograniczona (2 – 3 w miesiącu) i decyduje kolejność zgłoszenia się po kod. Czytelnicy, 

którzy wejdą w posiadanie kodów mają do wyboru klasyka literatury światowej i polskiej, 

opowiadania współczesnych autorów. Kody pochodzą od biblioteki powiatowej (MBP 

Oświęcim). 

Academika to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. 

Darmowa wypożyczalnia umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. 

Z Academiki można skorzystać w bibliotece w Grojcu, w godzinach otwarcia biblioteki. 

5. Katalog zbiorów online. 

Biblioteka korzysta z systemu informacyjno-wyszukiwawczego MAK. Jest to elektroniczny, 

zintegrowany system biblioteczny, który umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu 

bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów 

oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Gminna Biblioteka jest na drugim poziomie 

wdrażania systemu. Stworzono bazę czytelników, która w miarę dopływu nowych czytelników 

jest na bieżąco uzupełniana. GBP kataloguje i udostępnia swoje zbiory na swojej stronie www. 

Zbiory Biblioteki znajdują się także w bazie multi wyszukiwarki dla Komputerowych Baz 

Bibliotecznych (Fidkar).  

6. Działania promujące i popularyzujące książkę i czytelnictwo. 

1) Biblioteka ogłosiła całoroczna akcję pod nazwą „Zaproponuj nam książkę!” którą 

skierowała w stronę czytelników. Zachęcano użytkowników do osobistego 

kształtowania profilu zbiorów w naszych bibliotekach; chodziło o składanie propozycji 

do zakupu nowości poprzez podanie autora książki oraz jej tytuł. Efektem akcji był 

zakup kilkudziesięciu tytułów książkowych wskazanych i oczekiwanych przez 

czytelników; 



181 

 

2) kontynuowana była akcja „Mała książka – wielki człowiek” kierowana przez wszystkie 

placówki biblioteczne GBP do dzieci i ich rodziców. Jest to  zaproszenie do świata 

literatury z pięknie wydaną i mądrą książką. To także okazja do odwiedzenia biblioteki 

i zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam jak najczęściej. Dla bibliotekarzy to 

natomiast możliwość na pozyskanie nowych i wiernych czytelników. Każde dziecko 

w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki otrzymuje w prezencie wyprawkę 

czytelniczą na dobry start czytelniczy;  

3) przeprowadzono dwa internetowe konkursy: pierwszy z okazji Międzynarodowego 

Dnia Języka Ojczystego (luty). Do wygrania zaproponowano dwie książki mistrza języka 

Michała Rusinka „Pypcie na języku”. Konkurs odbywał się według zasady: kto pierwszy, 

ten lepszy! Udział w literackiej zabawie mogły wziąć osoby pełnoletnie. Drugi konkurs 

dotyczył gwary śląskiej oraz  zasad pisowni, ortografii i gramatyki. Wybrano formę 

internetowego w dyktanda; 

4) spotkania autorskie: Biblioteka zorganizowała wizyty Wiesława Drabika w klasach 

pierwszych w Szkole Podstawowej w Zaborzu i Porębie Wielkiej. Autor rymował na 

poczekaniu, bawił się z dziećmi i zadawał wiele zagadek. Zwracał uwagę na niezwykłość 

polskiego języka i jego unikatowość. Spotkanie odbyło się w zgodzie z obostrzeniami i 

reżimem sanitarnym, bez podpisywania książek i rozdawania autografów; 

5) z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji odbyło do spotkanie z Michałem Rusinkiem -

pisarzem, poetą, eseistą i wieloletnim sekretarzem nieżyjącej już noblistki, Wisławy 

Szymborskiej. Spotkał się na Zoomie z młodzieżą szkolną z Grojca, która w tym czasie 

odbywała naukę w domach. W połączeniu z gościem brało udział około 90 odbiorów. 

Tematem spotkania były błędy językowe. Autor nawiązywał w swej wypowiedzi do 

retoryki reklam i do języka Facebooka, Instagrama. Wskazywał powszechnie błędnie 

formułowane zbitki słowne i powiedzenia, używane przez większość ludzi. Wskazywał 

jak nie należy formułować tekstów, haseł,  wplatał liczne anegdoty, opowiadał wpadki 

słowne znanych ludzi;   

6) 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Na pierwszych czytelników 

czekały niespodzianki: trzy osoby otrzymały symboliczne, czerwone róże. Wręczono 

nagrody w konkursie ogłoszonym na bibliotecznym Facebooku. Osobom, które 

załączyły zdjęcia różyczek origami wręczono upominki książkowe; 
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7) zainaugurowano święto czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom (CPCD). 

Do biblioteki w Grojcu przybyli uczniowie klas drugich. Jubileuszowe czytanie 

odbywało  się pod hasłem: „Czytamy polskich autorów”. Gościem specjalnym był Wójt 

Gminy, który czytał wiersze Brzechwy i Rusinka. Imprezie towarzyszyła wystawa 

najlepszych książek dziecięcych ostatnich dwudziestu lat, rekomendowanych przez 

Fundację przeprowadzająca kampanię CPCD; 

8) w ramach kampanii CPCD zaproszono autora, który używa pseudonimu literackiego - 

Pan Poeta. Spotkał się z uczniami klas pierwszych grojeckiej szkoły. Elementy zabawy 

literackiej, jaką zaproponował dzieciom,  oparł na swoich utworach;   

9) Biblioteczny Miś Puchatek został zaproszony do grupy przedszkolnej na urodzinowe 

przyjęcie. Przedszkolaki czekały na swojego ulubieńca w towarzystwie swoich 

misiowych maskotek i przygotowaną piosenką. Bibliotekarka przyszła z utworami 

Wiesława Drabika, które przestawiła w głośnym czytaniu;  

10) w listopadzie zorganizowano Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania, od piętnastu 

lat to ważne wydarzenie czytelnicze w gminie Oświęcim. Konkurs organizowany jest 

dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych trzech gmin: Osieka, Przeciszowa i gminy 

Oświęcim. Koordynowany jest w gminach przez biblioteki publiczne. Grupa dwudziestu 

czterech uczestników  rywalizuje w konkursie o tytuł Mistrza Pięknego Czytania. W tym 

roku gościem specjalnym była pisarka Katarzyna Ryrych, autorka opowiadań z tomu 

opowiadań pt. „Gorzka czekolada”. Po długiej naradzie  jury wskazało zwycięzców,  

i tak poznaliśmy Mistrza Czytania 2021 roku – ucznia klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 

1 w Przeciszowie, który wszedł do grona młodych ludzi po mistrzowsku czytających 

w piętnastoletniej historii  konkursu. Kolejne nagrodzone miejsca: II miejsce ex aequo: 

uczennice z SP nr 2  w Przeciszowie i z SP w Piotrowicach, III miejsce ex aequo: 

uczennice z SP w Grojcu i z SP nr 2 w Osieku. Wyróżnieni zostali: czterech uczniów 

z gminy Przeciszów), uczennica z gminy Osiek, uczennica z giny  Oświęcim. 

7. Programy i projekty realizowane w 2021 roku przez GBP. 

1) Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania dla dzieci szkolnych z utworami Małgorzaty 

Swędrowskiej i Agnieszki Frączek oraz Michała Rusinka. Spotkanie z dziećmi 

w plenerze. Na świeżym powietrzu miejscowi działacze czytali krótkie bajeczki 

i historyjki. Na podsumowanie przeprowadzono mini konkurs dla dzieci ze znajomości 

najpiękniejszych baśni świata, w którym żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi, 
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a każdy zdobył nagrodę. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z ilustrowanymi 

pytaniami. Przedszkolaki spotkały się z  bibliotekarzem. Czytane były utwory Joanny 

Papuzińskiej, Anity Głowińskiej. Najmłodszym dzieciom prezentowano Guzikową 

książkę;  

2) „Nasi wielcy polscy autorzy”, taki tytuł nosi literacko-czytelniczy projekt przedszkola 

i biblioteki. Ma przybliżyć dzieciom twórczość polskich autorów. Przedsięwzięcie 

rozpoczęło głośne czytanie Bajki o Gęsim Jaju, Raku Nieboraku, Kogucie Piejaku, Kaczce 

Kwaczce, Kocie Mruczku i o Psie Kruczku, autorstwa Ewy Szelburg-Zarembiny. Życie 

Ewy Szelburg-Zarembiny mogłoby posłużyć jako scenariusz do filmu fabularnego, 

pełnego zwrotów akcji i tragicznych wydarzeń. Jedynie okres dzieciństwa wspominała 

pisarka jako sielski i  romantyczny. Stanowił on podstawę do późniejszej twórczości 

przeznaczonej dla dzieci. Czerpała z niego pełnymi garściami.  Dzieci doskonale wyczuły 

ten klimat w poezji poetki. Rytmiczny wiersz okazał się znakomitą zabawą, 

a powtarzanie określeń dźwiękonaśladowczych pojawiających się w wierszu wywołało 

wiele zabawy. W tym edukacyjnym projekcie pojawiają się także inni autorzy: Janina 

Porazińska, Ludwik Jerzy Kern, Wanda Chotomska, Julian Tuwim Jan Brzechwa, Maria 

Konopnicka, Maria Kownacka, Zofia Rogoszówna, Maria Terlikowka; 

3) kolejne spotkanie z cyklu „Nasi wielcy polscy autorzy”,  miało na celu poznanie 

twórczości Janiny Porazińskiej. Pisarka uwielbiała polski folklor, który dawał tło jej 

twórczości;  poezji i baśniom, był niewyczerpanym źródłem inspiracji pisarskiej. Znane 

są przygody: Szewczyka Dratewki, Kichusia majstra Lepigliny, czy Czarnego Noska. 

Spotkanie w bibliotece zdominowała nieznośna Kozucha Kłamczucha. Edukacyjne 

treści i przestrogi co do kłamstw, były głównym tematem rozmowy z dziećmi.  

4) we wszystkie majowe środy filia biblioteczna tętniła gwarem. Dzieci  z miejscowego 

przedszkola samorządowego, po pandemicznym zastoju, ruszyły na długo oczekiwane 

zajęcia i wycieczki do biblioteki. Lokal biblioteki przybrał nowy przyjemny wygląd; do 

dyspozycji dzieci przygotowano kącik czytelniczo - animacyjny. Okazją do pierwszej 

wizyty przedszkolaków był przypadający w maju Dzień Bibliotekarza. Renata Stefańska, 

prowadząca zajęcia, prezentując książkę Agnieszki Nożyńskiej  pt. „Zawody, czyli kim 

możesz zostać”,  zaaranżowała rymowaną zabawę w zawody. Odkrywała przed dziećmi 

wiele profesji znanych i mniej znanych;  
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5) Jesienne spotkanie z przedszkolakami w bibliotece upłynęło pod znakiem jesieni 

i rozmów o pozostałych porach roku. Pomogły w tym książki Marcina Brykczyńskiego 

pt. „12 miesięcy” i Grzegorza Kasdepke - pt. „Co to znaczy”. 

8. Zajęcia różnotematyczne realizowane przez GBP. 

1) wakacyjny wyjazd do Oświęcimia. W podziemiach zamku oświęcimskiego odbyły się 

warsztaty historyczne. W zajęciach wzięło udział 20 osób; 

2) eko-warsztaty - były kolejną wakacyjną propozycją dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Celem warsztatów było wykonanie biurkowych organizerów na ołówki, flamastry, 

pisaki. Do stworzenia takich przyborników potrzebne były stare puszki, serwetki, farby, 

koronki. Mali twórcy wyczarowali z materiałów prawdziwe dzieła sztuki; 

3) niepodległość, barwy narodowe, hymny państwowe i pierwsze stolice Polski były 

tematem zajęć edukacyjnych dla grupy starszaków.  Dzieci wykonały orzełka 

w barwach narodowych; 

4) biblioteka oraz proboszcz parafii Grojec zaprosili mieszkańców sołectwa i okolicznych 

wsi do przyłączenia się do akcji „Niepodległa do hymnu”, do wspólnego zaśpiewania 

Mazurka Dąbrowskiego w intencji Ojczyzny (po mszy świętej o godzinie 12 na 

dziedzińcu przed Kościołem). Wspólny śpiew w słoneczny listopadowy  dzień  popłynął 

ponad kościelne mury. 
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XV. Działalność Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy 

Oświęcim na rok 2021 przyjęty został uchwałą nr XXVII/240/20 Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 25 listopada 2020 roku oraz zmieniony uchwałą nr XXXII/290/21 Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 21 kwietnia 2021 roku.  

W roku 2021 na realizację Programu wykorzystano kwotę 200 552,24 zł, z której organizacja 

pozarządowa, w ramach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego, otrzymała 

dotację w wysokości 13 500,00 zł. 

Jednym z zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych jest funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (GKRPA): 

1) w skład Komisji wchodziło 7 osób; 

2) odbyło się 16 posiedzeń; 

3) pod opieką komisji znajdowały się 142 osoby; 

4) skierowano 21 osób na badania w celu uzyskania opinii biegłych o stopniu uzależnienia 

od alkoholu; 

5) zlecono przygotowanie 53 wywiadów środowiskowych; 

6) skierowano 13 spraw do sądu; 

7) wzięto udział w 3 spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego; 

8) wzięto udział w 72 grupach roboczych z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy 

oraz osobami, co do których istnieje podejrzenie, że doznają  przemocy. 

W roku 2021 GKRPA miała pod opieką o 29 osób więcej niż w roku 2020. Nadal oprócz zgłoszeń 

dotyczących uzależnienia od alkoholu pojawiają się problemy takie jak: choroby psychiczne, 

uzależnienie od narkotyków, leków czy hazardu. Niepokojąca jest  liczba osób zgłoszonych do 

Komisji, którym założono Niebieską Kartę - procedurę podejmowaną w związku 

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Zjawisko to, jak w roku 

poprzednim, dotyczy aż 1/3 zgłoszonych osób. Utrzymuje się także tendencja wzrostowa 

przyjmowanych wniosków, które dotyczą osób w wieku produkcyjnym. 

Innym zadaniem Programu jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci 
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i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Dla dzieci 

i młodzieży z terenu gminy Oświęcim funkcjonuje 7 Środowiskowych Grup Wsparcia, do 

których łącznie w roku 2021 uczęszczało 90 osób. Działają w następujących miejscowościach: 

Włosienica, Harmęże, Rajsko, Dwory Drugie, Stawy Grojeckie, Babice i Stawy Monowskie oraz 

2 grupy, które działają tylko w okresie ferii zimowych i letnich w miejscowościach: Broszkowice 

i Brzezinka.  

Dodatkowo w ramach realizowanego programu sfinansowano: 291 godzin terapii dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych,  działania pracowników Punktów Konsultacyjno – 

Terapeutycznych w Grojcu, Zaborzu, Stawach Grojeckich i we Włosienicy, przedstawienia 

profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz imprezy sportowe z elementami 

profilaktyki, w tym zawody wędkarskie. Zakupiono również materiały dla dzieci i młodzieży do 

realizacji programów profilaktycznych na terenie gminnych szkół. Przekazano dotację dla 

Powiatu Oświęcimskiego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

i interwencją kryzysową świadczoną dla mieszkańców gminy Oświęcim z przeznaczeniem na 

działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Ponadto Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizował Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Oświęcim na 2021 r. przyjęty uchwałą 

nr XXVII/241/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 listopada 2020 roku.  

Na realizację Programu wykorzystano kwotę 8 500 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano 35 

godzin terapii dla  mieszkańców naszej gminy, przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla 

uczniów szkół podstawowych oraz zakupiono  pakiety materiałów profilaktycznych. 
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XVI.  Bezpieczeństwo na terenie gminy Oświęcim 

 

Bezpieczeństwo na terenie Gminy realizowane jest głównie przez Ochotnicze Straże Pożarne 

oraz współpracę z Powiatową Strażą Pożarną oraz z Komendą Powiatową Policją 

w Oświęcimiu.  

Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminy Oświęcim funkcjonuje 9 stowarzyszeń pod nazwą OSP zrzeszonych 

w Związku OSP RP. Od 1973 r. Funkcjonuje też Oddział Miejsko – Gminny Związku OSP RP  

w Oświęcimiu, który obejmuje swym obszarem działania teren 3 gmin (m. Oświęcim, gm. 

Oświęcim i gm. Polanka Wielka) i zrzesza 11 terenowych jednostek OSP (wszystkie typu „S” - 

jednostki posiadające środek transportu).  

Spośród 9 gminnych  2 (tj. OSP Brzezinka i OSP Włosienica) włączone są do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego. 

Ilość członków OSP na terenie Gminy przedstawiona została poniżej. 

Tabela XVI.1. Członkowie OSP. 

Członkowie OSP Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Różnica 
(21-20) 

Członkowie czynni - mężczyźni 490 445 347 -98 

Członkowie czynni - kobiety 106 103 89 -14 

Członkowie MDP- męskich 146 130 97 -33 

Członkowie MDP - żeńskich 93 91 89 -2 

Członkowie honorowi 63 60 55 -5 

Członkowie wspierający 334 226 82 -144 

Razem : 1 232 1055 759 -296 

 

Na podstawie dokumentacji z zebrań sprawozdawczych w 2021 r. (stan na dzień 31 grudnia 

2021 r.) w  naszych Jednostkach Operacyjno – Technicznych kryteria udziału w działaniach 

ratowniczo – gaśniczych spełnia z Gminy Oświęcim 230 osób. 
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Tabela XVI.2. Liczba członków OSP spełniających kryteria udziału w działaniach ratowniczo 

gaśniczych. 

OSP Kat. JOT 2019 2020 2021 

Broszkowice III 31 28 28 

Brzezinka II 28 31 35 

Dwory Drugie IV 14 15 15 

Grojec III 18 17 18 

Harmęże IV 23 23 25 

Poręba Wielka III 34 38 40 

Rajsko III 26 23 26 

Stawy 
Monowskie 

IV 23 26 26 

Włosienica II 31 30 28 

Razem 228 231 230 

  

W składzie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego nastąpiły zmiany (Prezesem Zarządu 

Miejsko – Gminnego jest dh Wojciech Chrzan, a Komendantem Miejsko – Gminnym Związku 

OSP RP – dh Tomasz Tyran).   

1. Działalność prewencyjno – propagandowa. 

Działania w zakresie kontroli operacyjnego zabezpieczenia miejscowości: z uwagi na epidemię 

koronawirusa nie odbywało się, wspólne z ekipami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

z Oświęcimia, sprawdzanie stanu technicznego sieci hydrantowej. W momencie udziału 

jednostki OSP w zdarzeniu, każdorazowo zastępy powinny kontrolować najbliższy hydrant od 

miejsca zdarzenia. W przypadku jego sprawności podają dokładną jego lokalizację do 

Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. Jeżeli hydrant jest niesprawny, 

sporządzony zostaje protokół, który następnie trafia do PWiK.  

Z uwagi na stan pandemii Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego musiał zrezygnować 

z organizacji corocznych eliminacji miejsko – gminnych turnieju wiedzy pożarniczej w trzech 

grupach wiekowych. Podobna sytuacja dotyczy organizacji zawodów sportowo pożarniczych 

oraz spotkań w szkołach i przedszkolach z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowej. 
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Wszystkie jednostki brały udział w akcjach informacyjnych polegających na ogłaszaniu 

komunikatów przy pomocy megafonów zamontowanych na pojazdach gaśniczych, 

dezynfekcjach miejsc publicznych, dystrybucji maseczek itp.. 

W ramach działalności propagandowej ZOMG w Oświęcimiu i poszczególne OSP ściśle 

współpracują z mediami. Część naszych OSP prowadzi też własne strony internetowe. 

Niestety nie zorganizowano również ćwiczeń gminnych. 

W okresie wakacyjnym zorganizowano obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w którym 

wzięło udział 41 uczestników - szkolenie głównie o tematyce pierwszej pomocy. 

2. Działalność operacyjno – techniczna i szkoleniowa: 

1) typ OSP w gminie : 

a) 2 OSP -  typu S-3 (OSP Brzezinka, Włosienica), 

b) 2 OSP – typu S-2 (OSP Poręba Wielka, Rajsko), 

c) 5 OSP – typu S-1 (OSP Broszkowice, Grojec, Harmęże, Dwory Drugie, Stawy 

Monowskie); 

2) podstawowe  wyposażenie w/w jednostek stanowi 15 samochodów, w tym: 

a) 1 samochód ciężki:  

− Jelcz 014  - GCBA-5/24   

b) samochody średnie - 5:  

− Volvo – GBAM-2,5/16+8 

− Iveco Eurocargo- GBARt – 3,5/27 

− Renault G 270 – GBA 3/20  

− Star 244P – GBA-2,5/12+8 

− Star 244P – GBA-2,5/16+8  

− MAN TGM 13290 - GBA 4/24  

c) samochody lekkie - 8:          

− Renault Mascott – GLM 

− IVECO – Daily- GLBM- 1/8  

− Fiat Ducato – GLM – 8  

− Ford Transit – GLBM-0,3/18  

− Peugeot BOXER - GLBM- 0,3/18 
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− SUZUKI-Vitara - GLBM - 0,3/18  

− Mitsubishi L-200 – SLOpR   

− Opel MOVANO GLBM 1/1 . 

Wszystkie pojazdy wyposażone są w radiotelefony przewoźne i przenośne, łącznie 77 

nasobnych i 15 przewoźnych (należy wspomnieć, że po przejściu na łączność cyfrową 

kilkanaście radiotelefonów będzie bezużytecznych dlatego corocznie jednostki starają się 

o nowe aby przygotować się do zmiany zgodnie z wytycznymi). 

3) nasze jednostki OSP wyposażone są ponadto w następujący sprzęt podstawowy: 

a) motopompy  pożarnicze – 17 szt.:  

− 8 – m-ki   Polonia PO-5 

− 2 – m-ki   Tohatsu V- 66AS 

− 4 – m-ki   Tohatsu V-66CS 

− 2 – m-ki   Tohatsu VC72-AS 

− 1 – m-ki   Tohatsu VC-82ASC   

b) pompy pływające – 19 szt.: 

− 2 m-ki  Medium 4,5 HP-Kawasaki,  

− 1 m-ki  Posejdon 

− 16 m-ki  NIAGARA-1 

c) pompy szlamowe – 18 szt.:   

− 6 m-ki   Honda WT-30X 

− 1m-ki    Honda KTH-80X 

− 6 m-ki   Honda WT-40X,  

− 1 m-ki   Honda SWT-100 

− 3 m-ki   Subaru ROBIN PTG-305 

− 1 m-ki   Białogon P-25 

d) agregaty pompowe  na przyczepie 2 szt.: 

− Białogon HL-200  

− SPP Pumps Limited  

e) jednostki pływające - 5 szt.: 

− 2 pontony (1 wycofany) 

− 3 łodzie  (z silnikami zaburtowymi - na przyczepie) 
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f) pozostały sprzęt: 

− 1 przyczepa gaśnicza PG-8  

− 1 przyczepa wężowa PW-1000  

− 6 przyczepa lekka – ciężarowa  

− 12 zestawów do udzielania I pomocy przedmedycznej  

− 3 defibrylatory AED 

− 2 zestawy hydrauliczne zestawy do ratownictwa technicznego 

− 35 piły spalinowe (w tym 28 łańcuchowych i 7 tarczowych) 

− 15 agregatów  oświetleniowych 230V i 1 agregat 3-fazowy 

− 48 aparatów nadciśnieniowych na sprężone powietrze m-ki Drager. 

W ub. roku udało się doposażyć jednostki w ubrania specjalne, buty strażackie, rękawice, 

hełmy, latarki, a także węże ssawne i tłoczne – W 110, W-75, W-52, radiotelefony i inny 

sprzęt. Zestawienie pozostałego sprzętu przedstawia się następująco: 

Tabela XVI.3. Zestawienie pozostałego sprzętu. 

Zestawienie ilościowe sprzętu 

  31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Piła do drewna 24 28 28 

Piła do betonu i stali 7 7 7 

Aparat powietrzny 44 48 48 

Wąż tłoczny W-110 63 62 65 

Wąż tłoczny W-75 233 231 266 

Wąż tłoczny W-52 281 281 293 

Węże ssawne 82 82 82 

Radiostacje nasobne 62 67 77 

Ubrania specjalne 175 184 193 

Buty specjalne 252 273 292 

Hełm 156 169 185 

Kominiarka 185 195 237 

Latarki 166 190 193 

Ubranie koszarowe 226 229 237 

Ubranie wyjściowe 295 298 311 

Torba PSP-R1 11 12 12 
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4) coroczny przegląd jednostek OSP i lustracja strażnic wykazały stan przygotowania 

jednostek do działań na poziomie dobrym. Wymiana elementów odzieży ochronnej 

i wyposażenia osobistego strażaków, które nie posiadają odpowiednich świadectw 

dopuszczenia jest długotrwała jak również kosztowna, ale efekty są bardzo widoczne, 

we wszystkich jednostkach jest minimalny stan odzieży ochronnej. Nadal jednostki 

gminy Oświęcim starają się korzystać z szeregu różnych dofinansowań, m.in.: 

Bezpieczny Strażak, Bezpieczna Małopolska, dotacje z KSRG, dotacje z MSWiA, dotacje 

z Firm Ubezpieczeniowych, dotacje ze Starostwa, Urzędu Marszałkowskiego oraz 

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników oraz fundacji, aby uzupełniać 

umundurowanie zgodnie z potrzebami. Jednostki niejednokrotnie poszukują 

sponsorów w rejonie swojego działania, co przynosi bardzo dobre efekty. 

Dotyczy to m.in.: 

a) zakupu butów specjalnych, 

b) zakupu ubrań specjalnych typu NOMEX, 

c) zakupu rękawic, kominiarek i hełmów, 

d) zakupu butów gumowych (typu „OFICER”  i „WODERÓW”), 

e) zakupu radiotelefonów i latarek, 

f) sprzętu o napędzie spalinowym i elektrycznym. 

W/w. wyposażenie jest niezbędne do bezpiecznego udziału jednostek OSP w zróżnicowanych  

akcjach ratowniczych (podczas pożarów, rat. p. powodziowego, wodnego, technicznego, 

medycznego). 

3. Kontrola stałej gotowości operacyjno – technicznej.  

W ubiegłym roku odbył się coroczny przegląd jednostek i lustracja strażnic, tradycyjnie była 

przeprowadzona przez przedstawicieli KP PSP w Oświęcimiu oraz gminnego komendanta OSP 

dh Tyrana. Kontrola wykazała kilka błędów, głównie w wyszkoleniu (taka sytuacja jest 

dopuszczalna jednak wymaga jak najszybszego uzupełnienia wyszkolenia) i braku aktualnych 

badań lekarskich u kilku druhów. 

We wszystkich OSP funkcjonuje system zdalnego alarmowania (Digitex) sterowany 

z Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP. Dla większego bezpieczeństwa zastosowano 

dodatkowy system E-remiza, który znacząco usprawnia możliwości dysponowania jednostek 
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OSP, a także skraca czas wyjazdu strażaków (każdy ratownik jest alarmowany w tym samym 

momencie). 

4. Bieżąca działalność szkoleniowa.  

Bieżąca działalność szkoleniowa nastawiona jest głównie na szkolenie kwalifikacyjne 

i doskonalące członków czynnych i członków MDP. Kilka kursów w ubiegłym roku zostało 

odwołanych, część się odbyła, m.in. szkolenie z ratownictwa technicznego, szkolenie 

podstawowe, naczelników OSP. Nasz oddział tradycyjnie zorganizował w roku 2021 

dziesięciodniowy obóz szkoleniowy MDP w Porąbce, gdzie 25 druhów ukończyło szkolenie 

specjalności „RATOWNIK MDP”, a 16 szkolenie członków MDP. Udało się zorganizować kurs 

Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej dla 16 druhów, a 29 przedłużyło uprawnienia na 

kolejne 3 lata. 

Tabela XVI.4. Liczba przeszkolonych członków OSP w 2021 r.  
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Broszkowice  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Brzezinka  2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Dwory Drugie  4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 6 

Grojec  1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 

Harmęże  2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 

Poręba Wielka  3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 

Rajsko  0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 4 

Stawy 
Monowskie  0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Włosienica  1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 6 

Razem 14 0 8 16 0 0 0 6 0 0 38 
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Stałym elementem przygotowania jednostek do działań operacyjnych są organizowane 

corocznie miejsko – gminne zawody sportowo – pożarnicze, jednak drugi rok z rzędu z uwagi 

na COVID zostały odwołane.  

5. Działalność ratowniczo – gaśnicza i akcje specjalne. 

Wg informacji KP PSP w Oświęcimiu w roku 2021 na trenie gminy zanotowano liczbę 

przeszkolonych członków (tabela poniżej). 

Tabela XVI.5. Liczba przeszkolonych członków OSP w 2021 r. 

  
Pożary 

Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Razem 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Gmina 
Oświęcim 

59 68 147 246 12 17 218 331 

 

W usuwaniu skutków zdarzeń brały udział wszystkie OSP. Wg statystyki Stanowiska 

Kierowania Komendy Powiatowej PSP  w Oświęcimiu poszczególne jednostki gminne w 2021 

r. odnotowały  liczbę interwencji przedstawioną w tabeli poniżej. 

Tabela XVI.6. Liczba interwencji. 

OSP 
Pożary 

Miejscowe  
zagrożenia 

Alarmy  fałsz. Razem 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Broszkowice 5 4 7 15   12 19 

Brzezinka 13 13 33 47 4 10 50 70 

Dwory 
Drugie 

11 18 8 17 3 2 22 37 

Grojec 4 9 21 33 1 1 26 43 

Harmęże 3 6 14 19 2 1 19 26 

Poręba 
Wielka 

1 10 17 34 0 0 18 44 

Rajsko 15 4 13 30 1 1 29 35 

Stawy 
Monowskie 

4 4 9 10 0 0 13 14 

Włosienica 6 15 32 48 1 0 39 63 

RAZEM 62 83 154 253 12 15 228 351 
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Stosownie do zmodyfikowanych zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w działaniach 

ratowniczych brać udział mogą członkowie Jednostek Operacyjno – Technicznych spełniający  

3 podstawowe kryteria: 

− wiekowe (18 – 65 lat), 

− kwalifikacyjne (wyszkolenie pożarnicze stosowne do pełnionej funkcji), 

− zdrowotne (posiadanie aktualnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do 

uczestnictwa w dział. Ratowniczych). Jak wcześniej wspomniano, kryteria te spełnia 

w naszych 9 OSP – 230 członków czynnych, w tym 22 kobiety. 

Obowiązuje również Ustawa o OSP zawierająca szereg przepisów i wytycznych systematycznie 

wdrażanych w życie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ubezpiecza imiennie, wszystkich uprawnionych 

do udziału w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, od następstw nieszczęśliwych wypadków 

i pokrywa koszty lekarskich badań okresowych. 

Członkowie OSP wielokrotnie uczestniczą w zabezpieczaniu różnego rodzaju uroczystości 

państwowych, kościelnych, sportowych, pielgrzymek, przemarszów, rajdów rowerowych, 

biegów ulicznych, koncertów i wielu innych, nie wliczanych do statystyk interwencji KP PSP. 

6. Baza lokalowa i zaplecze techniczne. 

Wszystkie OSP dysponują obiektami, gdzie mogą prowadzić swoją działalność statutową. W 8 

przypadkach strażnice są mieniem komunalnym, użytkowanym przez OSP na podstawie 

umowy użyczenia. OSP Włosienica jest właścicielem obiektu. 

Wydatkowane w ostatnich latach znaczące kwoty pozwoliły znacznie poprawić stan techniczny 

i funkcjonalność strażnic. Szczególnej poprawie uległo zaplecze socjalne i zaplecze garażowe.  

W ubiegłym roku wykonano, m. in.: 

− OSP Brzezinka –  remont podjazdu do garaży oraz wymiana ogrodzenia, 

− OSP Harmęże – remont bramy garażowej z wymianą napędu, 

− OSP Grojec – modernizacja oraz rozbudowa budynku remizy OSP Grojec. W 2021 roku 

rozpoczęto i ukończono roboty budowlane polegające na modernizacji i remoncie 

budynku remizy OSP w Grojcu. Ukończone zadanie zamknęło się w kwocie 

810 284,82zł w tym 80 000 zł z dotacji MUWM w ramach konkursu „ Małopolskie OSP 
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2021” część A. Dzięki tej inwestycji obiekt uzyskał znacznie lepszą funkcjonalność, 

sprawność techniczną, wartość użytkową oraz estetykę wewnętrzną i zewnętrzną. 

 
7. Środki budżetowe przeznaczone w 2021 r. na realizację zadań ochrony 

przeciwpożarowej z samorządu gminnego i środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. 

Tabela XVI.7. Środki budżetowe. 

Nazwa OSP Kwota [zł] 

Broszkowice 25 900,45 

Brzezinka 114 928,60 

Dwory Drugie 24 383,22 

Grojec 848 474,19 

Harmęże 30 048,42 

Poręba Wielka    72 392,58 

Rajsko 48 938,66 

Stawy Monowskie 28 927,32 

Włosienica 88 199,28 

Razem  1 282 192,72 

 

W łącznej kwocie 1 282 192,72 zł znajdują się środki pozyskane w formie dotacji dla Gminy 

Oświęcim w ramach konkursu: „Małopolskie OSP - 2021” – część A – 80 000 zł 

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Modernizacji i remontu budynku remizy OSP 

w Grojcu oraz „Małopolskie OSP -2021”  – część B – 10 870 zł na zakup elementów odzieży 

ochronnej strażaka dla OSP Stawy Monowskie i zakup kursów KPP i recertyfikacji KPP dla 

strażaków - ratowników OSP z terenu gminy Oświęcim.  

Środki pozyskane, których beneficjentami były OSP. 

Na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków OSP w 2021 r. uzyskano 

dofinansowanie do zakupów sprzętu pożarniczego, odzieży ochronnej  i umundurowania 

otrzymały:                                        

1) dotacje z MSWiA – OSP poza systemu KSRG:  (odzież ochr. węże tłoczne, hełmy 

strażackie, obuwie specjalne oraz remonty):  

a) OSP Poręba Wielka  - 6 950 zł 
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b) OSP Stawy Monowskie – 5 000 zł 

c) OSP Harmęże – 10 400 zł 

d) OSP Dwory Drugie – 7 250 zł 

e) OSP Grojec – 5 000 zł 

f) OSP Broszkowice – 7 150 zł 

g) OSP Rajsko – 8 800 zł 

Razem:    50 550 zł 

2) dotacje z MSWiA – KSRG :      

a) OSP Brzezinka – 11 976 zł 

b) OSP Włosienica – 8 740 zł  

Razem:     20 716 zł 

3) dotacja Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : 

OSP Włosienica – 5 000 zł     

Razem:   5 000 zł 

4) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu: 

a) OSP Brzezinka – 6 000 zł 

b) OSP Poręba Wielka – 13 000 zł 

c) OSP Włosienica – 3 000 zł 

Razem:  22 000 zł 

5) dotacja z innych źródeł: 

a) OSP Włosienica – 6 000 zł 

b) OSP Harmęże – 7 600 zł 

c) OSP Poręba Wielka – 4 300 zł 

d) OSP Brzezinka – 5 500 zł 

e) OSP Grojec – 5 000 zł 

f) OSP Stawy Monowskie – 3 502 zł 

Razem: 31 902 zł. 

Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych przez jednostki OSP w 2021 roku wyniosła 

130 168 zł. 
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Komenda Powiatowa Policja w Oświęcimiu 

W 2021 roku, jak od wielu lat, gmina wspiera działania Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Tym 

razem na podstawie uchwały Rady Gminy i Porozumienia podpisanego przez Wójta Gminy 

przeznaczono kwotę w wysokości 25 000 zł na dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy 

policji na terenie gminy oraz nagrody pieniężne dla wyróżniających się policjantów. W ramach 

tego zadania wykonano 633 godziny służb patrolowych, efektem których podjęto ponad 600 

różnego rodzaju czynności i interwencji. Działania te niewątpliwie przyczyniają się do poprawy 

bezpieczeństwa na terenie wszystkich miejscowości naszej gminy i są dobrym przykładem na 

współpracę jednostek służb mundurowych, dotyczy to zarówno Policji jak i Państwowej Straży 

Pożarnej, z gminą oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.  

Zadania Szefa Obrony Cywilnej Gminy 

W ramach zadań Wójta Gminy wynikających z obowiązku Szefa Obrony Cywilnej Gminy 

wydano w roku 2021 z budżetu Gminy kwotę 7 392 zł na utrzymanie gminnego magazynu 

Obrony Cywilnej. Od 2022 roku magazyn OC został przeniesiony do gminnego budynku 

w Rajsku, ul. Edukacyjna 11. W tym celu wykonano remont pomieszczenia magazynu za kwotę 

2 000 zł.  

Zadanie zlecone przez Wojewodę  

W ramach zadania zleconego przez Wojewodę Małopolskiego gmina Oświęcim realizowała 

w 2021 roku darmowy transport mieszkańców na szczepienie przeciw COVID 19. W ramach 

tego działania zapewniono dojazd do punktu szczepień dla 57 mieszkańców gminy, w tym dla 

17 osób z niepełnosprawnościami za łączną kwotę 2 188 zł. Gmina otrzymała na to zadanie 

refundację z Województwa Małopolskiego na poziomie 80% poniesionych kosztów.  

W sierpniu 2021 roku odbyła się akcja promocyjna zachęcająca do szczepień przeciw COVID-

19. Punkty promocyjno-informacyjne były organizowane podczas gminnych wydarzeń 

kulturalnych i społecznych lub przy okazji niedzielnych mszy świętych w Zaborzu, Grojcu, 

Rajsku, Włosienicy, Brzezince, Porębie Wielkiej. Działania kosztowały 9 995,99 zł i były 

w całości finansowane z dotacji Województwa Małopolskiego. Działania promocyjne 

bezpośrednio skłoniły 84 mieszkańców gminy do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. 
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XVII. Podsumowanie 
 

 

 
Szanowni mieszkańcy gminy Oświęcim 

Z przyjemnością przedstawiam Państwu dokument prezentujący dorobek gminy Oświęcim, 

wypracowany w 2021 roku. 

Dokument jest podstawą obiektywnej, opartej na faktach, oceny i stanowi zestawienie 

najważniejszych danych o samorządzie gminy Oświęcim.  

W minionym roku musieliśmy mierzyć się z kolejną falą pandemii COVID-19. Mimo to, zadania 

związane z obsługą mieszkańców wykonywane były na bieżąco, z uwzględnieniem obostrzeń 

covidowych. Udało się zrealizować wiele działań, programów, projektów i konkursów 

mających na celu wprowadzenie korzystnych zmian w dbałości o środowisko, wzbogacenie 

i urozmaicenie oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej oraz poprawę infrastruktury 

drogowej.  

Dużym sukcesem było pozyskanie środków zewnętrznych na poziomie ponad 13 mln zł, jak 

również realizacja wielu zadań inwestycyjnych na terenie gminy, czy też skala dofinansowania 

do wymiany kotłów. Ta akcja po raz kolejny przyczyniła się do poprawy jakości powietrza 

w naszej gminie, a co za tym idzie, znacząco wpłynęła na poprawę stanu zdrowia 

mieszkańców. 

Zwiększył się zakres pomocy społecznej dla mieszkańców. Widoczną poprawę widać 

w dostępie do infrastruktury edukacyjno-kulturalno-sportowej poprzez systematyczne 

modernizacje i remonty domów ludowych, szkół i przedszkoli, budowę zaplecza sportowego 

i rekreacyjnego, a także poprawę warunków organizacji środowiskowych imprez kulturalnych. 

Wszystkie te elementy, jak również działania opisane w niniejszym raporcie, zasadniczo 

wpłynęły na dynamiczny rozwój naszej „małej Ojczyzny”. A jeżeli dołączymy do tego 
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pracowitość i zaangażowanie w sprawy gminy wielu jej mieszkańców, to możemy mówić 

o kolejnym dobrym roku dla gminy Oświęcim. 

Podsumowując, pragnę podziękować za bardzo dobrą współpracę radnym Rady Gminy oraz 

sołtysom wsi. Wszyscy wspólnie, a zarazem każdy z osobna, dołożyliście Państwo niezwykle 

cenne cegiełki do budowania wspólnoty mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Składam 

również podziękowania szefom jednostek, z którymi na co dzień gmina współpracuje, 

tj. Komendantowi Powiatowemu Policji, Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży 

Pożarnej, prezesom i naczelnikom OSP i prezesom wszystkich organizacji pozarządowych. 

Dziękuję pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.  

Ponownie szczególne podziękowania kieruję w stronę zastępcy wójta Haliny Musiał 

oraz Przewodniczącej Rady Gminy Bernardyny Bryzek, które wspierały mnie 

przy podejmowaniu czasem trudnych, ale koniecznych decyzji w sprawach, z którymi 

Wójt Gminy niejednokrotnie musi się zmierzyć w czasie pełnienia swoich obowiązków. 

Dziękuję za zapoznanie się z raportem, który pozwala ocenić skuteczność pracy urzędu 

i jednostek gminnych, przeanalizować dane, zweryfikować działania podejmowane w celu 

rozwoju gminy Oświęcim i zgłosić uwagi, które pozwolą na jeszcze skuteczniejsze działanie, 

zgodne z Państwa oczekiwaniami. 

 

 

 

 

 

 


