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I WSTĘP
Raport o stanie gminy jest dokumentem w którym zestawiliśmy najważniejsze
dane i fakty o naszym samorządzie jakie miały miejsce w roku 2018. To kompendium
wiedzy o sytuacji w Gminie Wieprz. Raport powstał na podstawie danych przekazanych
nam przez Kierowników i Dyrektorów wszystkich naszych jednostek organizacyjnych oraz
Kierowników Referatów Urzędu Gminy. Informacje podzielone są na bloki tematyczne
dotyczące informacji ogólnych o Gminie Wieprz, informacji finansowych, o stanie mienia
komunalnego, wprowadzone zostały zapisy o realizacji przyjętych i obowiązujących
programów, strategii, polityk i uchwał Rady Gminy. Raport stanowi płaszczyznę do
dokonania oceny działalności organu wykonawczego JST w poprzednim roku
kalendarzowym - 2018

II. Informacje ogólne

A. Ogólna charakterystyka gminy.
Gmina Wieprz położona jest w południowo – zachodniej części województwa
małopolskiego, w granicach pięknego Pogórza Wilamowickiego i Pogórza Śląskiego.
Dolina Wieprzówki stanowi najbardziej charakterystyczny element rzeźby obszaru gminy
i rozdziela jej terytorium na dwie części. Graniczy z gminami: Przeciszów, Zator, Tomice,
Wadowice, Andrychów, Kęty, Osiek. W jej skład wchodzi 6 wsi sołeckich: Frydrychowice,
Gierałtowice, Gierałtowiczki, Nidek, Przybradz i Wieprz. Gmina zajmuje powierzchnię
7432 ha, liczy 12.363 mieszkańców.
Aktualnie struktura przyrodnicza obszaru gminy jest odzwierciedleniem struktury
użytkowania terenu. Tworzy ją mozaika terenów osadniczych, użytków rolnych,
niewielkich enklaw leśnych oraz rozległych kompleksów stawów rybnych. Największe
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej w skali międzynarodowej mają
kompleksy stawów rybnych wraz z roślinnością nadbrzeżną. Z przyrodniczego punktu
widzenia za cenny należy uznać obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Dolina
Dolnej Skawy” wyznaczony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska.
Gmina Wieprz jest gminą typowo rolniczą. Rozwojowi rolnictwa na terenie gminy Wieprz
sprzyjają naturalne warunki obszaru gminy, tj. dość wysokie klasy bonitacyjne gruntów
rolnych i korzystne warunki klimatyczne. Kierunki produkcji roślinnej są różnorodne,
z przewagą uprawy zbóż, przy nieznacznym udziale sadownictwa. Najczęściej
wykonywaną na terenie Gminy formą działalności gospodarczej jest handel stacjonarny
i obwoźny artykułami spożywczymi, przemysłowymi, chemicznymi i rolnymi.
Przetwórstwo i produkcja są wykonywane w większym zakresie, przez kilka dużych
przedsiębiorstw.
Główny ciąg komunikacyjny na terenie Gminy Wieprz stanowi droga wojewódzka W781
o długości 12,66 km. Uzupełniającą sieć dróg stanowią drogi powiatowe na długości
43,32 km oraz drogi gminne. W zarządzie dróg wojewódzkich pozostają 2 obiekty
mostowe. W zarządzie dróg powiatowych znajduje się dodatkowo 5 obiektów mostowych.
Sieć dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi 92,783 km.

B. Demografia.
12 363 osób ma stałe zameldowanie na terenie gminy Wieprz, z czego 50,02% stanowią
kobiety (6184), a 49,98% mężczyźni (6179). Najwięcej mieszkańców posiada sołectwo
Wieprz – 5 194, natomiast najmniej Gierałtowiczki - 453. W porównaniu do roku
poprzedniego 2017 liczba mieszkańców wzrosła o 111 osób (12252). Gmina Wieprz ma
dodatni przyrost naturalny wynoszący +46 z czego w 2018r. największy był w sołectwie
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Frydrychowice (+12), a najmniejszy w Gierałtowiczkach (+3). W porównaniu do roku
2017r. przyrost naturalny wzrósł o 7 (+39). W 2018 roku urodziło się 159 dzieci, w tym
72 – 45,3% dziewczynek i 87 - 54,7% chłopców. W 2018 roku zarejestrowano 137
zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 13 wymeldowań z pobytu stałego. W tym
samym roku 5 osób wymeldowało się za granicę. 62,5% mieszkańców gminy Wieprz jest
w wieku produkcyjnym, 22,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,2% mieszkańców jest
w wieku poprodukcyjnym.

III Informacje finansowe
W roku 2018 zrealizowano dochody w kwocie 54.174.936,13 zł z czego dochody
majątkowe 2.296.032,06 zł, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 55.311.841,07 zł w tym
wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.784.643,88 zł. W wyniku tak wykonanych
dochodów i wydatków powstał deficyt w kwocie 1.136.904,94 zł.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 6.028.046,78 zł,
na co składa się zaciągnięty kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie
2.028.046,78 zł.
Rozchody w roku 2018 wyniosły 3.281.266,00 zł na co złożyły się spłaty kredytów oraz
pożyczek. Kredyty i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami spłat. Wszystkie
zobowiązania regulowane są terminowo.
Realizując postanowienia uchwały budżetowej na rok 2018 wraz ze zmianami zadłużenie
gminy wzrosło do kwoty 11.821.732,85 zł, w stosunku do roku poprzedniego jest to
wzrost o kwotę 718.734,00 zł. Obsługa zadłużenia wyniosła 325.476,71 zł.
Wykonując budżet w 2018 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w kwocie
4.351.706,88 zł. Zachowane zostały również postanowienia art. 243 ustawy o finansach
publicznych poprzez nieprzekroczenie relacji określonej w ww. artykule.
Realizując budżet na rok 2018 dokonywane były zmiany budżetu poprzez wydanie
zarządzeń dotyczących zmian w budżecie oraz zmian w planie finansowym, takich
zarządzeń Wójt w roku 2018 wydał 108.
Wydano 5917 decyzji w zakresie podatków lokalnych oraz ws zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Gmina realizowała zadania własne oraz zlecone przez Budżet Państwa
Szczegółowa
informacja
dotycząca
realizacji
budżetu
została
przedstawiona
w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wieprz za rok 2018.

IV. Uchwały Rady Gminy Wieprz podjęte w 2018 roku.
L.p.

Nr uchwały

1

XXXIV/287/2018

Data
podjęcia
5.01.2018

2

XXXIV/288/2018

5.01.2018

3

XXXV/289/2018

22.02.2018

4

XXXV/290/2018

22.02.2018

5

XXXV/291/2018

22.02.2018

6

XXXV/292/2018

22.02.2018

W sprawie:
w sprawie: zmian do budżetu gminy
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018-2025
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wadowickiemu w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi
powiatowej 1767 K Wadowice Wieprz w m. Frydrychowice.
w sprawie: zmian do budżetu gminy.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018-2025.
w
sprawie:
uchwalenia
Wieloletniego
Planu
Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2018- 2021.
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7

XXXV/293/2018

22.02.2018

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2018 2021.
zmieniająca Uchwałę nr XXIII/190/2016 Rady Gminy
Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia
dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny
Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu

8

XXXV/294/2018

22.02.2018

9

XXXV/295/2018

22.02.2018

10

XXXV/296/2018

22.02.2018

11

XXXV/297/2018

22.02.2018

12

XXXV/298/2018

22.02.2018

13

XXXVI/299/2018

28.03.2018

14

XXXVI/300/2018

28.03.2018

w sprawie: zmian do budżetu gminy

15

XXXVI/301/2018

28.03.2018

w
sprawie:
zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wieprzu za rok 2017

16

XXXVI/302/2018

28.03.2018

w
sprawie:
zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu za rok
2017

17

XXXVI/303/2018

28.03.2018

w
sprawie:
zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieprzu za
rok 2017

18

XXXVI/304/2018

28.03.2018

19

XXXVI/305/2018

28.03.2018

20

XXXVI/306/2018

28.03.2018

21

XXXVI/307/2018

28.03.2018

22

XXXVI/308/2018

28.03.2018

23

XXXVI/309/2018

28.03.2018

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Wieprzu.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Wieprz.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie
działalności
Ośrodka
Przeciwdziałania
Problemom
Alkoholowym w Bielsku- Białej
zmieniająca Uchwałę nr XXIX/243/2017 Rady Gminy
Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej gminie Czersk i gminie Brusy.
w sprawie: przystąpienia do zmiany nr 3 studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Wieprz

w sprawie: zmieniająca uchwałę nr VIII/58/11 Rady
Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie
przyjęcia
planu
nadzoru
nad
żłobkami,
klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XIV/128/2012 Rady
Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie
uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we
Frydrychowicach
w sprawie: podziału Gminy Wieprz na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
w sprawie: podziału Gminy Wieprz na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wieprz w 2018 r
w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Wieprz”
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24

XXXVII/310/2018

30.05.2018

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
udzielenia Wójtowi Gminy Wieprz absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2017 rok

25

XXXVII/311/2018

30.05.2018

w sprawie: zmian do budżetu gminy

26

XXXVII/312/2018

30.05.2018

27

XXXVII/313/2018

30.05.2018

28

XXXVII/314/2018

30.05.2018

29

XXXVII/315/2018

30.05.2018

30

XXXVII/316/2018

30.05.2018

31

XXXVII/317/2018

30.05.2018

32

XXXVII/318/2018

30.05.2018

33

XXXVII/319/2018

30.05.2018

34

XXXVII/320/2018

30.05.2018

35

XXXVII/321/2018

30.05.2018

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018-2025
w
sprawie:
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz
w
sprawie:
dopłaty
do
taryfy
dla
zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz
w
sprawie:
przyznania
dotacji
dla
Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Św. App. Szymona i Judy
Tadeusza
w
Nidku
na
dofinansowanie
prac
konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz.
zmieniająca uchwałę nr XX/189/2012 Rady Gminy Wieprz
z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieprzu
zmieniająca uchwałę nr XX/190/2012 Rady Gminy Wieprz
z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu
Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieprzu
w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy
Wieprz
miejsc
sprzedaży
i
podawania
napojów
alkoholowych
w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Wieprz
w
sprawie:
ustalenia
zasad
i wysokości
opłat
za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową

36

XXXVII/322/2018

30.05.2018

w sprawie: przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku
przyznawania
stypendium
Wójta
Gminy
Wieprz,
za wybitne osiągnięcia uczniom Szkół Podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wieprz

37

XXXVIII/323/2018

11.07.2018

w sprawie: zmian do budżetu gminy

38

XXXVIII/324/2018

11.07.2018

39

XXXVIII/325/2018

11.07.2018

40

XXXVIII/326/2018

11.07.2018

41

XXXVIII/327/2018

11.07.2018

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018-2025
w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieprz
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/299/2018 Rady
Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany nr 3 studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wieprz.
w sprawie: zmiany uchwały XXXVII/314/2018 Rady Gminy
Wieprz z dnia 30 maja 2018r. ws. dopłaty do taryfy dla
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wieprz
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w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/191/05 Rady
Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów
i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach
i placówkach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wieprz
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Wieprz do realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje
cyfrowe w Gminie Wieprz” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020
w sprawie: zmian do budżetu gminy

42

XXXVIII/328/2018

11.07.2018

43

XXXIX/329/2018

14.08.2018

44

XXXIX/330/2018

14.08.2018

45

XXXIX/331/2018

14.08.2018

46

XL/332/2018

25.09.2018

47

XL/333/2018

25.09.2018

w sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wadowickiemu na dofinansowanie zakupu
ambulansu ratowniczego

48

XL/334/2018

25.09.2018

w sprawie: zmian do budżetu gminy

49

XL/335/2018

25.09.2018

50

XL/336/2018

25.09.2018

51

XL/337/2018

25.09.2018

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018-2025
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wadowickiemu w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi
powiatowej 1767 K Wadowice Wieprz w m. Frydrychowice

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018-2025
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz

52

XL/338/2018

25.09.2018

zmieniającej uchwałę nr XX/155/2016 Rady Gminy Wieprz
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019

53

XL/339/2018

25.09.2018

w sprawie: przystąpienia do zmiany nr 4 studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Wieprz

54

XLI/340/2018

19.10.2018

w sprawie: zmian do budżetu gminy

55

XLI/341/2018

19.10.2018

56

XLI/342/2018

19.10.2018

57

XLI/343/2018

19.10.2018

58

XLI/344/2018

19.10.2018

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018-2025
zmieniająca uchwałę nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz
z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Wieprz
w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy
Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego w roku 2019
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zmieniająca uchwałę nr XXXIII/191/05 Rady Gminy
Wieprz z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów
i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach
i placówkach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wieprz
w
sprawie
powołania
Komisji
Skrutacyjnej
dla
przeprowadzenia
głosowania
nad
wyborem
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Wieprz.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
Przewodniczącego
oraz Wiceprzewodniczących
Rady
Gminy Wieprz.

59

XLI/345/2018

19.10.2018

60

I/1/2018

21.11.2018

61

I/2/2018

21.11.2018

62

I/3/2018

21.11.2018

63

I/4/2018

21.11.2018

64

I/5/2018

21.11.2018

65

I/6/2018

21.11.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wieprz.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Wieprz.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Wieprz,
ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

66

II/7/2018

19.12.2018

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wadowickiemu w zakresie: "Budowa i przebudowa drogi
powiatowej nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz,
stanowiącej bezpośrednie połączenie
z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi"

67

II/8/2018

19.12.2018

w sprawie: zmian do budżetu gminy

68

II/9/2018

19.12.2018

69

II/10/2018

19.12.2018

70

II/11/2018

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018-2025.
w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy
Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu.

19.12.2018

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIX/174/2012 Rady Gminy
Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie:
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
powstającymi
na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz ustalenia stawki opłaty

71

II/12/2018

19.12.2018

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIX/175/2012 Rady Gminy
Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie:
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
powstającymi
na nieruchomościach, na których nie zamieszkują
mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty

72

II/13/2018

19.12.2018

Budżet Gminy na rok 2019

73

II/14/2018

19.12.2018

w sprawie: w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2019-2025
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74

II/15/2018

19.12.2018

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019-2023
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023

75

II/16/2018

19.12.2018

76

II/17/2018

19.12.2018

77

II/18/2018

19.12.2018

78

II/19/2018

19.12.2018

79

II/20/2018

19.12.2018

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Wieprz na lata 2019 – 2022
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Wieprz
w sprawie: nieodpłatnego nabycia w formie darowizny
nieruchomości w Gierałtowicach

V Informacja o stanie mienia komunalnego
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) do gminnego zasobu
nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie
zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego gminy. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt
Gminy Wieprz.
W zasobie Gminy Wieprz, który podlegał gospodarowaniu, na dzień 31.12.2018 r.,
znajdowały się tereny o łącznej powierzchni 1.620.056,55 m2 o łącznej wartości
13.218.985,03 złotych.
Powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
i prawnych wynosiła 12.703 m2 o łącznej wartości 390.900,00 złotych.
Gminny zasób nieruchomości – podsumowanie obrębami (bez użytkowania wieczystego)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

obręb
Frydrychowice
Gierałtowice
Gierałtowiczki
Nidek
Przybradz
Wieprz
Łącznie na terenie Gminy
Wieprz
Głębowice
Razem

Ilość działek
187
112
87
195
143
469
1200

Powierzchnia
(m2)
217.725,50
442.529,00
261.454,00
240.048,00
115.987,39
341.649,66
1.619.393,55

wartość
2.332.723,24
2.263.016,59
1.075.115,34
2.809.442,50
983.450,46
3.740.086,90
13.203.835,03

3
1203

663,00
1.620.056,55

15.150,00
13.218.985,03

Powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i
prawnych – podsumowanie obrębami
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Lp.
1.
2.

obręb

Ilość działek

Nidek
Wieprz
Łącznie na terenie Gminy
Wieprz

2
5
7

Powierzchnia
(m2)
6015,00
6.688,00
12.703,00

wartość
170.800,00
220.100,00
390.900,00

Gmina Wieprz gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej
gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej
kolejności potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób
nieruchomości jest wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i dla potrzeb
zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Założenia te dotyczą w szczególności realizacji
urządzeń infrastruktury technicznej, jak i innych, istotnych celów publicznych.
Nabywanie nieruchomości do zasobu w 2018 roku realizowane było w związku
z realizacją zadań własnych i zleconych, obowiązków wynikających z przepisów
szczególnych oraz realizacją innych celów publicznych, w ramach posiadanych środków
finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na poszczególne lata.
Nabycie mienia na rzecz Gminy Wieprz – podsumowanie obrębami
Lp.

obręb

1.

Frydrychowice w tym:
art. 98 ust. 1 ustawa o gospodarce
nieruchomościami (za odszkodowaniem)
Postanowienia Sądu - w drodze
zasiedzenia
Umowy cywilnoprawne – w drodze
darowizny
Gierałtowice w tym:
art. 98 ust. 1 ustawa o gospodarce
nieruchomościami (za odszkodowaniem)
Postanowienia Sądu - w drodze
zasiedzenia
Gierałtowiczki
Nidek w tym:
art. 98 ustawa o gospodarce
nieruchomościami (za odszkodowaniem)
Przybradz w tym:
art. 98 ust. 1 ustawa o gospodarce
nieruchomościami (za odszkodowaniem)
Umowy cywilnoprawne – w drodze
darowizny
Wieprz w tym:
art. 98 ust. 1 ustawa o gospodarce
nieruchomościami (za odszkodowaniem)
Umowy cywilnoprawne – umowa zakupu
Umowy cywilnoprawne – w drodze
darowizny
art.73 ustawy przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację
publiczną
Podziały nieruchomości
Podziały nieruchomości
Wzrost wartości działki w związku z
wyceną rzeczoznawcy

2.

3.
4.

5.

6.

Ilość
działek
40
5

Powierzchnia
(m2)
51.130,00
653,00

wartość
766.405,00
3.265,00

34

50.457,00

762.740,00

1

20,00

400,00

25
5

25.007,00
794,00

359.210,00
3.970,00

20

24.213,00

355.240,00

0
3
3

0
233,00
233,00

0
1.165,00
1.165,00

7
2

1.160,00
71,00

22.135,00
355,00

5

1.089,00

21.780,00

74
8

8.439,00
1.263,00

174.646,50
6.315,00

2
1

42,00
479,00

531,50
9.580,00

61

6.655,00

133.100,00

-2
4

-1.561,00
1.561,00

-23.415,00
23.415,00
25.120,00
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7.

Łącznie na terenie Gminy Wieprz
Głębowice

149
3

Razem

152

85.969,00

1.323.561,50

663,00
86.632,00

15.150,00
1.338.711,50

Wykorzystanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu
Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest zgodnie z wiążącymi organ
wykonawczy gminy ustaleniami, które wynikają z uchwał budżetowych podejmowanych
na poszczególne lata, w formach prawnych przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny,
ustawie o gospodarce nieruchomościami, a także w oparciu o Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy Wieprz przyjętą uchwałą nr XXIII/186/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku
na lata 2017-2025 oraz Strategię Rozwoju Gminy Wieprz w latach 2015-2022.
Zestawienie gruntów oddanych w dzierżawę – podsumowanie obrębami
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obręb

Ilość działek

Frydrychowice
Gierałtowice
Gierałtowiczki
Nidek
Przybradz
Wieprz
Łącznie na terenie Gminy Wieprz

4
1
0
0
0
40
45

Powierzchnia
(m2)
15.820,00
11.372,00
0
0
0
58.079,00
85.271,00

Zestawienie gruntów oddanych w najem (miejsce postojowe) – podsumowanie obrębami
Lp.
1.

obręb

Ilość działek

Wieprz
Łącznie na terenie Gminy Wieprz

1
1

Powierzchnia
(m2)
30,00
30,00

Zestawienie lokali mieszkalnych oddanych w najem – podsumowanie obrębami
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obręb

Ilość lokali

Frydrychowice
Gierałtowice
Gierałtowiczki
Nidek
Przybradz
Wieprz
Łącznie na terenie Gminy Wieprz

5
8
0
4
2
4
23

Powierzchnia
(m2)
201,55
265,90
0
163,21
24,70
212,82
868,18

Zestawienie lokali użytkowych oddanych w najem – podsumowanie obrębami
Lp.
1.
2.

obręb
Frydrychowice
Wieprz
Łącznie na terenie Gminy Wieprz

Ilość lokali
1
3
4

Powierzchnia
(m2)
15,00
166,74
181,74

Zestawienie gruntów oddanych w trwały zarząd – podsumowanie obrębami
Grunty oddane w trwały zarząd Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu
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Lp.
1.
2.
3.
4.

obręb

Ilość działek

Frydrychowice
Gierałtowice
Nidek
Wieprz
Łącznie na terenie Gminy Wieprz

Powierzchnia
(m2)
710,00
60.752,00
73,00
4.034,00
65.569,00

2
15
1
10
28

Grunty oddane w trwały zarząd Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wieprzu
Lp.
1.

obręb

Ilość działek

Wieprz
Łącznie na terenie Gminy Wieprz

Powierzchnia
(m2)
11.679,00
11.679,00

2
2

Grunty oddane w trwały zarząd Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach
Lp.
1.

obręb

Ilość działek

Frydrychowice
Łącznie na terenie Gminy Wieprz

Powierzchnia
(m2)
3.630,00
3.630,00

2
2

Grunty oddane w trwały zarząd Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu
Lp.
1.

obręb

Ilość działek

Wieprz
Łącznie na terenie Gminy Wieprz

Powierzchnia
(m2)
100,00
100,00

1
1

Grunty oddane w trwały zarząd ZSP oraz przedszkola
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

obręb
ZSP im. J. Brzechwy we Frydrychowicach
ZSP im. M. Szczygła w Gierałtowicach
ZSP im. M. Kopernika w Nidku
ZSP im. W . Broniewskiego w Przybradzu
ZSP nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu
ZSP nr 2 im. Kard. S. Wyszyńskiego w Wieprzu
Przedszkole Publiczne Gminy Wieprz nr 3 w
Wieprzu
Łącznie na terenie Gminy Wieprz

Ilość działek
4
1
5
3
3
4
1

Powierzchnia
(m2)
16.889,00
10.100,00
12.245,00
5.361,00
10.482,00
5.349,00
1.792,00

21

62.218,00

Powierzchnia
w m2
3735

Uzyskana kwota
zł netto
24.390,24

Dochody z mienia Gminy Wieprz
Lp.
1.

2.
3.
4.

Forma dysponowania nieruchomościami
Wadium na zbycie w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości położonej w
Wieprzu złożonej z działki nr 2852/9 o pow.
3735 m2
Pozostałe opłaty w tym: opłata planistyczna za
zajęcie pasa
Oddanie nieruchomości w dzierżawę
Oddanie nieruchomości w użytkowanie

2.732,81
85271
12703

2.271,65
9.905,81
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wieczyste
Oddanie nieruchomości w użyczenie: grunt
Oddanie nieruchomości w użyczenie: lokal
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
Najem lokali użytkowych
Najem lokali mieszkalnych
Cmentarz komunalny Gierałtowice
Dzierżawa obwodów łowieckich
Sprzedaż drzewa
Wpływy ze sprzedaży elektrozłomu

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

53941
6644,83
154875
181,74
868,18
7.479

0,00
0,00
96,00
30.940,66
44.434,67
13.624,07
1.292,20
87,96
987,60

VI Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
A Strategia Rozwoju
Strategia Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015 – 2022 jest długofalowym dokumentem
planistycznym określającym kierunki rozwoju Gminy w zmieniających się warunkach
wewnętrznych i zewnętrznych, sformułowana w korelacji z podobnymi dokumentami
opracowanymi na szczeblu krajowym i regionalnym. Horyzont czasowy Strategii Rozwoju
Gminy Wieprz przyjęty został na lata 2015 – 2022. Wśród najważniejszych działań, które
zrealizowane zostały w 2018 r. zaliczyć należy:

CEL

STRATEGICZNY - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
1. ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI

W 2018 r. zakończona została realizacja projektu „Rozwój eUsług publicznych na terenie
gminy Wieprz”. W ramach projektu rozszerzono katalog usług publicznych, z których
korzystać mogą mieszkańcy gminy. Na stronie internetowej Urzędu Gminy umieszczona
została platforma eUrząd umożliwiająca:










2.

dokonywanie płatności przez Internet (on-line) za zobowiązania z tytułu: podatku
od nieruchomości osób fizycznych, osób prawnych, podatku od środków
transportu, wywozu odpadów komunalnych;
sprawdzanie kwot należności i wpłat, harmonogram płatności, dane
o ewentualnych zaległościach, wykaz nieruchomości wraz ze składnikami i ich
danymi wpływającymi na wymiar podatku, informacji o tytule płatności,
rozrachunkach z urzędem, dane o zrealizowanych płatnościach;
za pomocą m.in. e-maila, smsa lub aplikacji mobilnej przypominanie
o konieczności dokonania zapłaty z tytułu podatku lub opłaty za wywóz śmieci
w określonym terminie,
sprawdzenie stanu sprawy załatwianej w Urzędzie Gminy w Wieprzu,
otrzymywanie powiadomień o ważnych wydarzeniach na smartfony;
uzyskanie dostępu do informacji o mieniu gminy;
uzyskanie dostęp do informacji dotyczących budżetu w tym o dochodach oraz
wydatkach budżetu - plan i wykonanie.

ZWIĘKSZENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH.

Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu, jako samorządowa instytucja kultury swoją
działalnością obejmuje teren administracyjny gminy. Prowadzi działalność określoną
statutem poprzez Gminny Ośrodek Kultury, Wiejskie Domy Kultury, w zakresie
upowszechniania kultury, wychowania i edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.
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ZADANIA:
1.Organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, prowadzenie amatorskich
zespołów artystycznych, kół i klubów zainteresowań.
2.Współpraca z organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi
i instytucjami artystycznymi oraz z partnerami z zagranicy.
3. Koordynowanie i nadzorowanie działalności merytorycznej placówek kultury.
4. Rozpoznawanie i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy.
PRZEGLĄDY GOK 2018:
działanie
Gminny Przegląd
Zespołów Jasełkowych
Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek w
Wieprzu
Gminny Przegląd Grup
Kolędniczych i
Obrzędowych „Po
kolędzie”
Koncert Kolęd i
Pastorałek
Gminny Konkurs na
Wieniec Dożynkowy
Gminne Spotkania
Chórów i Orkiestr

instytucja
WDK Nidek

okres
styczeń - luty

uczestnicy
51

publiczność
100

GOK

styczeń - luty

42

50

WDK
Frydrychowice

styczeń - luty

80

130

GOK

styczeń - luty

120

80

KGW

sierpień

100

1000

WDK
Gierałtowice

październik

95

150

IMPREZY GOK 2018:
działanie
instytucja
Święto Gminy
UG, Stowarzyszenie Nadzieja,
Wieprz
GOK
Piknik lotniczy
Aeroprakt Gierałtowiczki
Traktoria
Boisko LKS Wieprz
Dożynki Gminne
Boisko LKS Wieprz
Dni Seniora
Placówki GOK
Kluby Integracji
Placówki GOK współpraca ze
Stowarzyszeniem Nadzieja.
Wieczornica
WDK Gierałtowiczki
Jubileusz par
USC + GOK
małżeńskich

okres
czerwiec

uczestnicy
2000

czerwiec
sierpień
sierpień
wiosna
cały rok
5 sołectw
listopad
listopad

500
1500
1000
1000
6000
100
150

OFERTA GOK 2018:
działanie
instytucja
Orkiestry Dęte
Wieprz, Nidek, Frydrychowice
Chóry
Jarzębina, Kameralny Chór Prowincjonalny, Magnolia,
Przyjaciółki, Frydrychowice, Storczyk
Zespoły
Ósme Niebo, Kwintet nie byle jaki, Studio piosenki
wokalne
Zespoły
Domino, Mini Domino, Fleks, Bingo, Migotki, Tęcza, Mrok,
taneczne
Fantazja, Smyk, Impuls, Polonez, Rytm
Zespoły
instrumentalne
Przedświąteczne
Warsztaty
Artystyczne
Wycieczki

uczestnicy
80
140
15
170

Agemus, Nidecky

30

Wszystkie placówki 2 razy w roku

300

Kraje Francja, Hiszpania, Portugalia

74
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zagranicz.
Ferie zimowe

Wakacje

Ferie-dobra zabawa – Wieprz, Ferie zimowe –
Gierałtowiczki, Ferie bez nudy – Gierałtowice, Feriada –
Frydrychowice, Szalone ferie – Przybradz, Ferie zimowe –
Nidek
Wakacje z pomysłem – Przybradz, Aktywne lato – Wieprz,
PRZYGODOMANIA – Gierałtowice, Akcja lato – Nidek,
Wakacje – Gierałtowiczki, Wakacje z domem kultury –
Frydrychowice.

PROJEKTY GOK 2018:
działanie
instytucja
Małopolski
Fundacja
e-Senior
Instytut Myśli
Innowacyjnej
Stary – Nowy Lokalna Grupa
Teatr
Działania
Ceramicznie Równać szanse
Mozaikowo
SISU – wymiana
ERASMUS+
międzynarodowa
SUKCESY GOK 2018:
działanie
4 nominacje do Wadowic w
Przeglądzie Gminnym
Talenty 2018
2 nominacje w Konkursie
Talenty 2018
1 talent w Konkursie Talenty
Wadowice i nominacja do
Małopolskiego Festiwalu
Form Muzycznych i
Tanecznych Dobczyce
Ogólnopolski Festiwal Kolęd
i Pastorałek
Kameralny Chór
Prowincjonalny
Festiwal Chórów
Niepołomice
Kameralny Chór
Prowincjonalny
Ogólnopolski Konkurs Kolęd
i Pastorałek
Kameralny Chór
Prowincjonalny
Ogólnopolski Konkurs Pieśni
Pasyjnej i Pokutnej
Kameralny Chór
Prowincjonalny
Międzynarodowy Festiwal
Kolęd i Pastorałek
Kameralny Chór
Prowincjonalny
Małopolski festiwal Form
Muzycznych i Tanecznych

220

240

okres
IV.2018 –
IX.2020

uczestnicy
70

od 9.05.2019
do nadal
luty- wrzesień
2018
luty 2018

---

miejsce
Gierałtowice
Wieprz
Frydrychowice
Nidek

200/15

Nidek

50/7
młodzież

Nykarleby
Finlandia

instytucja
GOK Wieprz

okres
Październik
2018

Uczestnicy
50

miejsce
4 miejsca I

WCK Wadowice

Listopad
2018
Listopad
2018

60

2 nominacje

60

I miejsce i
nominacja

Międzyuczelniany
instytut Muzyki
Kościelnej w
Rzeszowie
Zamek w
Niepołomicach

Styczeń
2018

1000

Srebrny
dyplom

Kwiecień
2018

600

Brązowa
struna

Ślemień Ośrodek
Kultury

Styczeń
2018

400

I miejsce

Ośrodek Kultury
Częstochowa Kozie Główki

Marzec
2018

1000

Grand Prix

Centrum Kultury
Będzin

Styczeń
2018

1700

wyróżnienie

Centrum Kultury
Oświęcim

Marzec
2018

100

Nominacja
do Dobczyc

WCK Wadowice
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Eliminacje
Ósme Niebo
Festiwal Form Muzycznych i
Tanecznych
Ósme Niebo
38 Małopolski Festiwal
Artystyczny Młodzieży
Ósme Niebo
Występ w Konkursie
Laureatów w Teatrze
Groteska Kraków
Ósme Niebo
XX Małopolski Festiwal
Orkiestr Dętych w
Orkiestra Dęta z Nidku
Festiwal Tańca w Zatorze
Tęcza

Festiwal Tańca w Zatorze
Migotki

Centrum Kultury
Dobczyce

Maj 2018

1000

Wyróżnienie

Liceum Andrzeja
Bursy Kraków

Maj 2018

250/60

III miejsce

Teatr Groteska

Maj 2018

300/5

Więcławice

Czerwiec
2018

700/30

II miejsce

Regionalny
Ośrodek Kultury
im. Jana Matejki
w Zatorze
Regionalny
Ośrodek Kultury
im. Jana Matejki
w Zatorze

Marzec
2018

300/20

II miejsce

Marzec
2018

300/18

II miejsce

WYSTAWY GOK 2018:
działanie
instytucja
Wywalczona
GOK
niepodległość
Niepodległa
Ministerstwo Kultury i
Wystawa
Dziedzictwa
Jubileuszowa
Narodowego
Niedziela z
Teatr figur
kulturą

okres
Maj czerwiec
Maj –
listopad

uczestnicy
Uczniowie szkół,
seniorzy 500
Uczniowie szkół,
seniorzy 600

miejsce
Gmina Wieprz

grudzień

Mieszkańcy
gminy 120

Frydrychowice

DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE GOK 2018:
działanie
instytucja
SISU
Nykarleby
Poznavka
Rozkovany Słowacja
Hurka Festival
Szenna Węgry

okres
luty
czerwiec
listopad

ilość
50
800
1000

Gmina Wieprz

uczestnicy
7
50
50

3. PROMOCJA GMINY POZA GRANICAMI KRAJU.
Gmina Wieprz prowadzi w ramach współpracy międzynarodowej wspólne działania
z Gminą Szenna na Węgrzech oraz Obecem Rozkovany ze Słowacji. Wspólne działania
sprowadzają się do współpracy placówek oświatowych /współpraca wykazana
w sprawozdaniach poszczególnych placówek/ oraz do corocznej wymiany w ramach
organizowanych imprez kulturalnych.
W 2018 r. zorganizowano wyjazd na Święto kaszanki organizowane na Węgrzech oraz na
imprezę folklorystyczną na Słowacji. Przedstawiciele w/w partnerów na zaproszenie władz
gminy wzięli udział w Święcie Gminy Wieprz oraz w Dożynkach gminnych.
4.

PROMOCJA GMINY W KRAJU I WOJEWÓDZTWIE

Promocja gminy w kraju oraz w województwie prowadzona jest poprzez następujące
działania:
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1. Organizacja imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych /o których mowa
w sprawozdaniach poszczególnych jednostek/,
2. Współorganizacja Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych
EDF TOUR,
3. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi gazetami i portalami internetowymi poprzez
materiały prasowe związane z najważniejszymi uroczystościami i wydarzeniami na
terenie gminy,
4. Zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych związanych z gminą,
5. Prezentacja gminy podczas spotkań organizowanych przez Polską Sieć Odnowy
i Rozwoju Wsi,
6. Zamieszczanie informacji o gminie i jej atrakcjach turystycznych w przewodnikach
i materiałach promocyjnych innych jednostek (np. Powiat Wadowicki, LGD Dolina Soły).

5.

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI ZDROWOTNEJ MIESZKAŃCÓW .

W ramach oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w 2018 roku SP ZOZ
w Wieprzu prowadził programy profilaktyki zdrowotnej wśród najmłodszych
w ramach medycyny szkolnej w zakresie:
- Wszawica – drogi przenoszenia i sposoby radzenia sobie z problemem (prelekcja,
materiały oświatowe dla rodziców);
- Widzenie barwne, a wybór zawodu;
- Pomiary antropometryczne, obliczanie BMI, profilaktyka otyłości;
- 8 listopada Światowy Dzień „Śniadanie daje moc”
- Wpływ wysiłku fizycznego, stresu i emocji na ciśnienie krwi – pomiar R;
- Profilaktyka próchnicy - technika prawidłowego mycia zębów – fluoryzacja;
- Wady postawy, a nasze zachowanie w domu i w szkole, a aktywność fizyczna;
- Szczepienia jako główny czynnik zapobiegania chorób zakaźnych wieku dziecięcego;
- Zapobieganie grypie, postępowanie w przypadku pierwszych objawów powikłań.
oraz na terenie Ośrodków Zdrowia:
Edukacja otoczenia osób obłożnie i przewlekle chorych: pielęgnacja obłożnie chorego,
wpływ żywienia i ruchu na stan zdrowia przewlekle chorych;
- Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego – kontrola ciśnienia tętniczego
krwi, cholesterolu;
- Zapobieganie zachorowaniom na choroby zakaźne: grypa, WZW typu B, WZW typu A;
poprzez prowadzenie szczepień ochronnych;
- Wczesne wykrywanie i profilaktyka powikłań cukrzycy (w tym bezpłatne oznaczanie
poziomu cukru we krwi i hemoglobiny glikowanej);
- Karmienie naturalne – edukacja matek;
- Edukacja matek na temat dodatkowych szczepień ochronnych;
- Lakierowanie i lakowanie zębów dla dzieci 6-7 lat;
- Przegląd profilaktyczny zębów u dzieci klas „0” i klas I;
- Profilaktyka otyłości;
Pacjenci nasi mogli także skorzystać z badań i porad specjalistów, w tym:
- Badania USG piersi i tarczycy oraz konsultacji onkologicznej;
- Badania słuchu;
- Badania USG naczyń szyjnych i kręgowych oraz kończyn dolnych;
- Badania ostrości wzroku.
Zakład nasz uczestniczył w programie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu
krążenia oraz w programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
-

CEL STRATEGICZNY - BUDOWA I WZMACNIANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ
PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY WIEPRZ
1. PROMOCJA INFORMACJI O ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA ROZWOJU SEKTORA MSP .
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- W 2018 r. we współpracy z LGD Dolina Soły zorganizowano w dniu 7 września 2018 r.
w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu szkolenie tematyczne dotyczące
możliwości pozyskania dofinansowania przez przedsiębiorców na założenie i rozwój
prowadzonej działalności gospodarczej.
- W przeciągu całego roku mieszkańcy chcący założyć własną działalność gospodarczą lub
też skorzystać z dotacji na rozwój istniejącej działalności gospodarczej korzystali
z informacji udzielanej przez pracowników merytorycznych o źródłach i zasadach
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. W tym celu na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Wieprzu zamieszczano informacje nt. naborów wniosków
organizowanych przez instytucje pośredniczące w rozdzielaniu funduszy europejskich.
- We współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami pracownicy Urzędu Gminy w Wieprzu oraz
Sołtys sołectwa Wieprz zaangażowali się w realizację projektu „Dobre, bo nasze –
tworzenie i promocja szlaku lokalnych produktów Doliny Soły”. Projekt obejmie szereg
działań promujących lokalne produkty, dziedzictwo oraz kulturę m.in. konkurs
fotograficzny, konkurs rękodzieła, wykonanie tablic informacyjnych z informacją
o utworzonym szlaku produktów lokalnych, a także druk publikacji. Na koniec projektu,
w czerwcu 2019 r. zorganizowany zostanie Jarmark Produktów Lokalnych, który będzie
okazją do promocji obszaru LGD „Dolina Soły”.
CEL STRATEGICZNY - POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I
MIESZKANIOWYM.
W roku 2018 Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu zlecił wykonanie
instalacji wykorzystującej technologie odnawialnych źródeł energii składającej się
z 12 szt. paneli fotowoltaicznych „off-grid” służących do produkcji energii elektrycznej
z promieniowania słonecznego, a następnie wykorzystywanie jej na potrzeby budynku
Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu. Zamówienie zrealizowane
w ramach Projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie
Wieprz – zlewnia I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. ROZWÓJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY WIEPRZ.
W lipcu 2018r. została zakończona realizacja inwestycji pn. „ Budowa sieci
kanalizacyjnej w Gminie Wieprz – etap II” (zlewnia I) w wyniku której zostało oddane
do użytkowania 7,728 km sieci kanalizacyjnej. Do w/w odcinka w roku 2018 zostało
podłączone
28
budynków
mieszkalnych
(projektowa
ilość
nieruchomości
posiadających możliwość podłączenia do powstałej sieci 122).
W roku 2018 został wykonany również odcinek sieci kanalizacyjnej na ulicy Kuwik
o długości 0,240 km. W 2018 roku rozpoczęto również inwestycję dot. budowy
odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Słonecznej o długości 1,094 km. W roku tym
został wykonany projekt odcinka sieci, natomiast zakończenie planowane jest na rok
2019.
Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieprz obsługiwanej
przez GZGŚ w Wieprzu wynosi 49,37 km.
3. UTWORZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.
Z uwagi na podstawę prawną działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej
w
Wieprzu, który zgodnie z obowiązującym Statutem
jest gminną jednostką
organizacyjną Gminy Wieprz i działa na zasadach jednostki budżetowej brak jest
możliwości świadczenia usług wywozu nieczystości ciekłych z szamb oraz
z oczyszczalni przydomowych.
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4. ROZWIĄZANIE
PROBLEMU
NIESKANALIZOWANYCH.

GOSPODARKI

ŚCIEKOWEJ

NA

TERENACH

W 2018
roku w ramach obowiązującego „Regulaminu
przyznawania dotacji
z budżetu Gminy Wieprz na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków” udzielono
dotacji dla 44 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie
Gminy Wieprz.
Całkowita ilość przydomowych oczyszczalni ścieków zamontowanych w ramach
„Programu wyposażania nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie
ścieków na terenie Gminy Wieprz” oraz „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu
Gminy Wieprz na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków” wynosi 612 szt.
ilość dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków
udzielonych w roku 2018 (szt.)
wartość dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków
udzielonych w roku 2018 (zł brutto.)

44
219 127,2

CEL STRATEGICZNY - BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODĘ.
Wykonanie zadań inwestycyjnych wieloletniego planu rozwoju oraz przeprowadzenie
rozbudowy monitoringu przemysłowego na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Gierałtowicach, poszerzenie bazy maszyn i urządzeń to realizacja celu strategicznego
"bezpieczeństwo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę” , strategii rozwoju Gminy
Wieprz na lata 2015-2022.
CEL STRATEGICZNY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I OKOŁODROGOWEJ NA
TERENIE GMINY WIEPRZ
1. POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG
Łącznie wyremontowano i przebudowano drogi o długości - 8,931 km o wartość 3 815
499,58 zł. Pozyskano na ten cel dotacje w wysokości 1 916 869,00 zł
Wykonano 588 mb chodników o wartości 469 523,10 zł z czego 194 tys to pomoc dla
powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej we Frydrychowicach, a 54 267,00
zł to dofinansowanie pozyskane na budowę chodnika przy drodze gminnej w Przybradzu.

B Program Rozwoju Oświaty:
Głównym celem rozwoju Oświaty w Gminie Wieprz jest tworzenie warunków
do wszechstronnego rozwoju uczniów. Cel ten w roku 2018 był realizowany poprzez:
1. Podnoszenie jakości pracy w placówkach oświatowych

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W WIEPRZU:
Uczniowie ZSP nr 1 w Wieprzu osiągnęli wysokie wyniki w egzaminie gimnazjalnym.
Średnie z wszystkich egzaminów naszych uczniów są wysokie w porównaniu z powiatem
i województwem.
Procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego:
a)część humanistyczna: język polski 69%, historia i WOS 64%,
b)część matematyczno-przyrodnicza: matematyka 56%, przedmioty przyrodnicze 59%,
c) język angielski: poziom podstawowy 80%, poziom rozszerzony 66%,
d) język niemiecki: poziom podstawowy 55%.
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Osiąganie dobrych wyników w egzaminach końcowych jest możliwe tylko przy
systematycznym wdrażaniu wniosków z pracy zespołów zadaniowych oraz innowacji
pedagogicznej.
Nauczyciele ZSP nr 1 są również skuteczni w pracy z uczniem zdolnym.
W Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Bibilijnej „Jonasz” 8 uczniów
uzyskało tytuł laureata, a 3 zostało finalistami. Jeden uczeń zdobył tytuł laureata
Małopolskiego Bibilijnego Konkursu Tematycznego „Dzieje Przymierza”. W konkursie
artystycznym „Talent” nagrodę główną i tytuł otrzymało 2 uczniów.
Podnoszeniu jakości pracy sprzyja systematyczne doposażanie szkoły w pomoce
dydaktyczne, sprzęt edukacyjny i instrumenty muzyczne. W roku 2018 zakupiliśmy
między innymi: monitor interaktywny 65” Smart Board MX165, 4 laptopy, tablet, gitarę
elektro-klasyczną, cajon i 4 zestawy instrumentów perkusyjnych. Zakupiliśmy
i zainstalowaliśmy nagłośnienie 4 tablic multimedialnych. Dokonaliśmy naprawy
istniejącego sprzętu nagłośnieniowego i rozbudowaliśmy nagłośnienie o nowoczesny
cyfrowy mikser dźwięku sterowany bezprzewodowo. Zakupiliśmy statywy mikrofonowe
oraz wymieniliśmy okablowanie nagłośnienia.
W sali użytkowanej przez oddział przedszkolny dokonaliśmy wymiany 3 okien
z drewnianych na plastikowe. Wymalowano ciągi korytarzowe na halę sportową, kuchnię
i pomieszczenie przedszkola. Największą inwestycją poprawiającą jakość pracy była
wymiana oświetlenia hali sportowej z halogenowego na ledowe. Na realizację tego
przedsięwzięcia pozyskaliśmy znaczące środki (20000 zł) od organu prowadzącego.
Szacujemy, że zastosowane 24 lampy ledowe pozwolą na oszczędności gwarantujące
zwrot inwestycji w terminie 7 najbliższych lat.
Dla wygody uczniów oraz w celu poprawy warunków do przebierania się zakupiliśmy 60
szafek uczniowskich z ławkami umożliwiającymi komfortową zmianę obuwia. Do szkoły
zakupiono 2 lodówki, obieraczkę do warzyw.
W trosce o dbałość o otoczenie szkoły zakupiliśmy nowoczesny traktorek-kosiarkę,
zamiatarkę oraz kosę spalinową.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wieprzu
Zakup 2 Tablic interaktywnych z projektorem wraz z nagłośnieniem – Aktywna Tablica
Zakup 2 Tablic interaktywnych z projektorem wraz z nagłośnieniem – Poszerzamy
Horyzonty
Zakup Radioodtwarzaczy 5 szt
Zakup Nagłośnienia: power mikser 1szt; kolumny 4 szt.; mikrofon 1 szt.; statyw kolumn.
4 szt.; kolumna aktywna 1 szt.; okablowanie
Zakup Książek do biblioteki (do nowej podstawy programowej)
Zakup stroi dla dzieci do przedszkola
Zakup map do pracowni geograficznej
Odkurzacz piorący – 2.700,00 zł.
- Tablice interaktywne z projektorem wraz z nagłośnieniem – 17.500,00 zł – Aktywna
Tablica
- Kosiarka Honda – 1.799,99 zł.
- Radioodtwarzacze 5 szt – 1.339,97 zł.
- Mapy – 1.787,76 zł.
- Odkurzacz – 409,00 zł.
- Zestaw Daniel II ławki + krzesła 13 szt – 5.785,02 zł.
- Nagłośnienie: power mikser 1szt; kolumny 4 szt.; mikrofon 1 szt.; statyw kolumn.
4 szt.; kolumna aktywna 1 szt.; okablowanie – 8.740,00 zł.
- Gablota ogłoszeniowa zewnętrzna – 3.321,00 zł.
- Ognioodporne sejfy 2 szt. - 8.369,00 zł.
- Meble biurowe (gabinet) – 6.500,00 zł.
- Podłoga, farby (gabinet) – 1.056,19 zł.
- Kotłownia -wymiana pieca – 91.628,85 zł.
- Książki dla biblioteki – 864,33 zł
- Drzwi aluminiowe z montażem – 9.000,53 zł.
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- Zadaszenie – 3.800,00 zł.
- Fotele biurowe 4 szt. – 829,00 zł.
- Pomoce dla przedszkola: stroje – 994,76 zł.
- Farby – 4.500,51 zł.
- Garnki na stołówkę szkolną – 621,49 zł.
Modernizacja Kształcenia Zawodowego: gry i pomoce dydaktyczne – 622,26 zł
Poszerzamy Horyzonty: sprzęt i pomoce dydaktyczne – 42.970,87 zł
Nasi uczniowie uczestniczyli w różnorakich konkursach i przeglądach, zdobywając
często wysokie lokaty. I tak:
- Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej –finaliści, laureaci
- XVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej,
- Konkurs Profilaktyczny - 2x I m-ce, w klasach starszych, wyróżnienia:
- Małopolski Konkurs Plastyczny z języka niemieckiego – III m-ce,
- konkurs KRUS- „Bezpiecznie na wsi…” – wyróżnienie w województwie
- konkurs geograficzny – laureatki w województwie
- konkurs biologiczny - etap rejonowy
- Kangur- konkurs matematyczny - wyróżnienie
- gminny konkurs profilaktyczny – plastyczny – I m-ce
Niewątpliwie dumą naszej szkoły są uczniowie rozsławiający naszą małą ojczyznę
w Polsce, a nawet za granicą - uczennica jest mistrzynią Polski we wspinaczce
wysokogórskiej w kategorii młodzików. W br dostała się do kadry ogólnopolskiej.
Z kolei inna uczennica zdobyła III m-ce w Mistrzostwach Polski w karate, a uczeń - II
m–ce w mistrzostwach makroregionu południowego również w karate. Cała w/w trójka
uczniów otrzymuje stypendium sportowe ufundowane przez Urząd Gminy. Wysokimi
wynikami mogą się również pochwalić – rodzeństwo zdobywa laury w pływaniu – VII mce w powiecie.
W szkole są stosowane na zajęciach dydaktycznych twórcze i aktywizujące metody
i formy nauczania, które podnoszą efektywność kształcenia. W szczególności realizowane
były w roku objętym raportem 2 innowacje programowe pedagogiczne. Dobre
wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy, monitory interaktywne oraz sprzęt audio dają
również możliwość stosowania na zajęciach technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Szkoła stara się zapewnić ofertę pozalekcyjnych zajęć i kół zainteresowań. Odbywa się to
przede wszystkim poprzez:
- realizację różnego rodzaju projektów,
- organizowanie zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora,
- organizowanie zajęć w ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
- organizację dodatkowych społecznych zajęć z każdego przedmiotu przygotowujących
uczniów kl. VIII i III Gimnazjum do egzaminu i sprawdzianu po VIII klasie
Diagnozowanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w szkole poprzez:
- analizy osiąganych przez uczniów wyników egzaminów zewnętrznych,
- analizy osiąganych przez uczniów wyników próbnych egzaminów zewnętrznych
organizowanych we współpracy z wydawnictwami,
- analizy badań kompetencyjnych trzecioklasistów organizowanych we współpracy
z wydawnictwami,
- 2 krotnie w ciągu roku szkolnego /po I, i po II okresie nauki/ analizy wyników
nauczania w związku z posiedzeniami klasyfikacyjnymi Rady Pedagogicznej,
- analizy realizacji programu przygotowań do egzaminów zewnętrznych dokonywanych
przez nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych.
Uczniowie ZSP Nr 2 w Wieprzu osiągnęli wysokie wyniki w egzaminie gimnazjalnym.
Średnie z wszystkich egzaminów naszych uczniów są wysokie w porównaniu z powiatem
i województwem.
Procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego:
a) część humanistyczna : język polski 69% (5 stanin), historia i WOS 64 % (7 stanin)
b) część matematyczno – przyrodnicza: matematyka: 56 % (6 stanin), przedmioty
przyrodnicze 68 % (8 stanin)
c) język angielski: poziom podstawowy 60 % ( 4 stanin), poziom rozszerzony 50 %
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Osiąganie dobrych wyników w analizach końcowych jest możliwe dzięki systematycznej
pracy nauczycieli przedmiotowców oraz dzięki wdrażaniu wniosków z pracy zespołów.
Nasi nauczyciele przedmiotów wiodących prowadzą dodatkowe zajęcia z uczniami
zarówno zdolnymi, jak i z tymi mającymi problemy w nauce – jest to szczególnie
uwzględniany proces indywidualizacji zajęć.
Od lat nauczyciele systematycznie prowadzą w klasach starszych próbne testy
egzaminacyjne, zgłaszając uczniów do pilotażowych diagnoz, a także często organizują
uczniom próbne testy wewnętrzne z przedmiotów objętych egzaminem.
Szkoła dokonuje ewaluacji wyników egzaminu gimnazjalnego. Analizuje i wytycza
kierunki działań dydaktycznych, które pomogą osiągać wyniki egzaminów na miarę
możliwości intelektualnych uczniów.
W ubiegłym roku szkolnym przyznano: stypendia
naukowe– 12 osób; stypendia
sportowe – 2 osoby; stypendia Wójta – finaliści Konkursu Jonasz – 7 osób
Nauczyciele dokształcają się w zakresie wykorzystania narzędzi multimedialnych
poprzez: samokształcenie, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, wzajemną
współpracę i dzielenie się wiedzą, szkolenia rad pedagogicznych przez dostawców sprzętu
multimedialnego /„Aktywna Tablica”/
Nauczyciele dokształcają się w zakresie umiejętności wychowawczych poprzez:
samokształcenie, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, wzajemną współpracę
i dzielenie się wiedzą, szkolenia rad pedagogicznych i dofinansowania realizacji
wybranych form doskonalenia zawodowego.
W roku 2018 zrealizowano następujące szkolenia i formy dokształcania: Szkolenia Rady
Pedagogicznej na temat: „Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły. Wzmocnienie
wychowawczej roli szkoły, Bullying, cyberbuling, stalking, cyberstalking, sexting, nowe
wyzwania w zwalczaniu agresji i przemocy na terenie szkoły”, „Program wychowawczoprofilaktyczy szkoły i placówki. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. "Metody
aktywizacji uczniów, a postawa nauczyciela w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
Co zrobić by uczniom „chciało się chcieć" Motywacja uczniów i jej formy”.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, prezentacje rozwiązań metodycznych realizuje
się poprzez: udział nauczycieli w konferencjach metodycznych organizowanych przez
różne podmioty /wydawnictwa, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli/,
w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, a także poprzez bieżącą
wymianę doświadczeń i spostrzeżeń.
Udzielanie pomocy nauczycielom realizującym kolejne stopnie awansu zawodowego
w szkole realizowane jest poprzez: przydzielanie realizującym staże opiekunów,
udzielanie instruktażu poobserwacyjnego, umożliwienie korzystania z warsztatów,
szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego /w roku obejmującym raport
sfinansowano warsztaty o temacie „Przygotowanie do postępowania na stopień
nauczyciela mianowanego dla jednego nauczyciela”/.
Z rodzicami uczniów mających trudności w nauce oraz o specjalnych potrzebach
edukacyjnych lub uzdolnionych utrzymywana jest stała współpraca i wymiana informacji.
Rodzice angażowani są w organizacje różnego rodzaju imprez szkolnych, przedszkolnych
klasowych i środowiskowych (andrzejki i zabawa karnawałowa) dochód z tych zabaw był
przeznaczony na zakup klocków i tabletów dla uczniów na zajęcia z robotyki. Sponsorują
dzieciom organizacje mikołajek, Dnia Dziecka oraz zakup nagród książkowych. Dowożą
swoje dzieci na różne konkursy organizowane poza szkołą, wspomagają działania
wychowawcze, opiekuńcze, a także dydaktyczne szkoły.
Kompetencje wychowawcze rodziców podnoszone są poprzez bieżącą współpracę
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży realizowaną w ramach
pracy wychowawców klasowych, a także poprzez pracę pedagoga szkolnego, poradnię
psychologiczno-pedagogiczną oraz współpracę z policją.
Rodzice mają możliwość konsultowania, koordynacji działań wychowawczych,
uzyskiwania informacji i porad z zakresu występujących problemów wychowawczych
i zagrożeń niedostosowaniem społecznym.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydrychowicach
Szkoła systematycznie wyposażana jest w pomoce dydaktyczne:
 Zakupiono nowe stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, wyposażono gabinety fizycznochemiczny, biologiczno-geograficzny, matematyczny.
 Utworzono pracownię SI.
 W przedszkolu zakupiono komputery i programy multimedialne oraz
zaprenumerowano miesięcznik „Bliżej przedszkola”.
 Zakupiono programy
multimedialne, gry matematyczne oraz pomoce
do prowadzenia zajęć z kodowania i programowania w klasach 1-3.
 Zakupiono lektury szkolne do biblioteki
Nauczyciele na bieżąco stosują twórcze i aktywizujące metody nauczania. Często na
swoich zajęciach korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Są przeszkoleni
w tym zakresie. W związku ze 100-leciem na schodach naklejono najważniejsze daty
z kart historii Polski. Wprowadzono w klasie 2 zajęcia z programowania i kodowania.
Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i zawodach; zajmują wysokie lokaty:
 Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny- Kreatory - laureat
 Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – powiat (szkoła podstawowa) III
miejsce
 Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – powiat (gimnazjum)- III miejsce
 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach’’ –II miejsce
 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”- III
miejsce
 Międzygminny 13 Konkurs ,,I Ty możesz zostać ratownikiem"- III miejsce
 Finał Powiatu Wadowickiego w pływaniu indywidualnym – styl motylkowy- I
miejsce
 Finał Igrzysk Powiatu Wadowickiego w tenisie stołowym indywidualnym chłopcówI miejsce
 II Grand Prix Bielska-Białej w tenisie stołowym – kategoria żaków- I miejsce
 Małopolski Konkurs z Języka Polskiego- finalista
 Talent 2018- kategoria –plastyka, teatr, recytacja
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wspólnie mówimy nie przemocy pod wspólnym
niebem”- laureat
 Finał powiatu w tenisie stołowym - I miejsce
W ramach realizacji zadań statutowych szkoły nauczyciele organizują zajęcia dodatkowe
rozwijające i wyrównujące braki uczniów z zakresu: języka polskiego, matematyki,
geografii, biologii, języka angielskiego, plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, fizyki, chemii.
W szkole działają następujące koła zainteresowań: misyjne, plastyczne, fotograficzne,
rowerowe, a także działa Wolontariat, SKO, ZHP.
W celu wzbogacenia oferty zajęć lekcyjnych odbywają się różnorodne warsztaty
edukacyjne np. świat mrówek, żywe lekcje historii itp.
Na początku roku szkolnego nauczyciele dokonali wstępnej diagnozy umiejętności
i wiadomości uczniów. Na koniec roku zostały wyciągnięte wnioski i rekomendacje do
pracy w następnym roku szkolnym.
Co roku szkoła opracowuje harmonogram ewaluacji wyników sprawdzianu ósmoklasisty
i egzaminu gimnazjalnego. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2018:
cz. humanistyczna: język polski-64,2%, hist. wos-57,1%
cz. matematyczno-przyrodnicza: matematyka- 42,7%, przyroda-54,9%
cz. językowa: język angielski podstawowy-57,4%, język angielski rozszerzony-37,5%
język niemiecki podstawowy-49,3%, język niemiecki rozszerzony-23%
W celu poprawy wyników został opracowany i wdrożony program naprawczy.
W zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej nauczyciele dokształcają się:
 w
ramach
wewnątrzszkolnego
doskonalenia
nauczycieli
oraz
szkoleń
indywidualnych
w
zakresie
wykorzystania
technologii
informacyjnokomunikacyjnych w procesie dydaktycznym.
 na bieżąco zdobywają umiejętności zawodowe, które pozwalają rozwiązywać
problemy wychowawcze i dydaktyczne.
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Szkoła od wielu lat jest organizatorem kuratoryjnych konkursów przedmiotowych
(historia), a także nauczyciele pracują w komisjach ds. konkursów (język polski).
Szkoła również organizuje zawody powiatowe Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Szkoła jest w gronie Szkół i Przedszkoli Matematycznych Pretekstów.
Dyrektor na bieżąco monitoruje awans zawodowy nauczycieli. W roku 2018 trwał awans
nauczycieli: dwóch
na stopień nauczyciela dyplomowanego, sześciu na stopień
nauczyciela mianowanego, a jeden na stopień nauczyciela kontraktowego.
Rodzice biorą aktywny udział w procesie edukacyjnym swoich dzieci. Uczestniczą
w dniach otwartych, spotkaniach w ramach zespołów pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, wywiadówkach.
Rada Rodziców w formie konkursu ufundowała klasom osiągającym najwyższe wyniki
w nauce nagrodę.
Rodzice są angażowani do planowania i przygotowywania imprez szkolnych, klasowych
i środowiskowych. Przykładami jest: organizacja z Radą Rodziców festynów rodzinnych,
utworzenie ,,Izby Pamięci narodowej’’, utworzenie ,,Skweru dla Niepodległej”, udział
w 6 Rajdzie Papieskim, przygotowanie Święta Babci i Dziadka dla ponad 300 osób,
przygotowanie Święta Matki przy współudziale Parafii we Frydrychowicach.
W szkole działa UKS „Adrenalina”, który włącza rodziców do realizacji różnych
przedsięwzięć sportowych.
W porozumieniu z fundacją Promyczek szkoła brała udział w akcji „Szlachetna paczka”,
akcji „Świąteczne kartki dobroczynne” – stowarzyszenie SURSUM CORDA, a także
w akcji Pączek dla Afryki, a także prowadzimy od 2013r. duchową adopcję na odległość.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach:
W ramach podnoszenia jakości pracy szkoły sale lekcyjne zastąpiono klaso-pracowniami
wyposażonymi w tablice multimedialne z dostępem do Internetu (została zakończona
budowa sieci). Pozwala to na prowadzenie dla uczniów aktywizujących lekcji
z wykorzystaniem e-podręczników, programów, filmów i prezentacji. Biblioteka szkolna
prowadząca przez cały rok szkolny szereg konkursów i spotkań wzbogaciła się o nowe
lektury.
Uczniowie ZSP próbowali swych sił w Małopolskich Konkursach Przedmiotowych
z: biologii, chemii, geografii, j. polskiego i angielskiego oraz matematyki-jedna uczennica
zakwalifikowała się do etapu rejonowego. Trzech uczniów zdobyło wyróżnienia
w „Kangurze” w kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch i Junior. W etapie rejonowym
konkursu religijnego „Jonasz” szkołę reprezentowało czterech uczniów. Laureatami
Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Na polu chwały, damy i kawalerowie Virtuti
Militari…” zostali dwaj uczniowie klasy III gimnazjum. Był to znaczący sukces tych
wyjątkowo uzdolnionych uczniów, którzy jednocześnie za to osiągnięcie otrzymali
stypendium Wójta Gminy Wieprz. Nie zabrakło naszej drużyny w zmaganiach „Pierwsza
pomoc”.
Procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego naszych uczniów przedstawiają się
następująco:
a) część humanistyczna: język polski 71,2%, historia i WOS: 56,6%
b) część matematyczno-przyrodnicza: matematyka 49,5%, przedmioty przyrodnicze
55,9%,
c) język angielski: poziom podstawowy 69,3%, poziom rozszerzony 51,6%.
Uczniowie kilkakrotnie wygrywali zawody gminne w mini piłkę koszykową i siatkową
chłopców SP, piłkę ręczną i koszykową dziewcząt gimnazjum (nasz ZSP był gospodarzem
rozgrywek ). Nasi zawodnicy awansowali do finałów powiatowych w mini piłkę ręczną SP
i czwórboju lekkoatletycznego. Uczeń klasy VII bierze udział w zgrupowaniach
reprezentacji Polski. Gra w piłkę nożną w reprezentacji województwa małopolskiego. Na
co dzień trenuje w I Lidze Województwa Małopolskiego Młodzików.
Młodsze klasy wzięły udział w konkursach plastycznych: w ogólnopolskich – „Moja Pani”,
„SKO”, „Jesień wokół nas” oraz gminnym profilaktycznym „Mamo, tato, gdzie jesteście”.
Uczennica klasy III zajęła II miejsce w tymże konkursie w kategorii „Opowiadanie”. Prace
trzech uczniów wysłano na Ogólnopolski Konkurs pod patronatem Senatu Rzeczpospolitej
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– „Orzeł biały - nasza duma”. Uczniowie zaprezentowali też swoje talenty w kategoriach:
wokal, recytacja i teatr – nominacja do etapu powiatowego w WCK w Wadowicach.
W związku z obchodami 100-lecia państwa polskiego przeprowadzono szereg działań
upamiętniających te wydarzenia: akademii, konkursów literackich, historycznych
i wokalnych, zaprezentowano program patriotyczny na Dniach Otwartych na Lotnisku
w Gierałtowiczkach. 9 listopada 2018 roku o godzinie 11.11 odśpiewano hymn
państwowy w ramach wsparcia akcji „Rekord dla Niepodległej”.
W celu umożliwienia uczniom osiągania jak najlepszych wyników w nauce nauczyciele
stosowali twórcze i aktywizujące metody nauczania typu: debata, drzewko decyzyjne,
metaplan, fabuła z kubka, kości, śnieżna kula. W ramach zajęć pozalekcyjnych wielu
uczniów korzystało z zajęć gimnastyki korekcyjnej, karate, robotyki i SKS-u.
Projekty unijne na stałe wpisały się w funkcjonowanie szkoły: „Jeżdżę z głową”, „Już
pływam”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. Ponadto szkoła bierze udział
w programach: „Aktywna tablica”, „Gabinety lekarskie”, „Poszerzamy horyzonty”
i „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Uczniowie systematycznie
wyjeżdżali do kina w Oświęcimiu, na przedstawienia teatralne, na wycieczki klasowe
(Kraków, Wrocław), do muzeum, na zieloną szkołę do Dąbek, na multimedialne lekcje do
kina w Wadowicach, na targi edukacyjne do Krakowa. Wzięli udział w rajdzie
na Leskowiec, relaksowali się grając w kręgle na „Molo” w Osieku.
W celu diagnozowania poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów na początku i końcu roku
szkolnego były przeprowadzane testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów oraz
testy próbne uczniów kończących szkołę.
W roku 2018 nauczyciele zdobywali nowe umiejętności w zakresie: Doradztwa
zawodowego, filologii angielskiej (dwóch nauczycieli) i logopedii otrzymując wsparcie
finansowe. Trzech nauczycieli ukończyło kurs w MCDN w Oświęcimiu: „Rozpoznawanie
i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów”.
Zdecydowana większość nauczycieli wzięła udział w warsztatach w ZSP nr 1 w Wieprzu
prezentujących nowatorskie metody aktywizujące. W trakcie awansu zawodowego jest
kilku nauczycieli: trzech na nauczyciela mianowanego, jeden na dyplomowanego i jeden
na kontraktowego.
Proces dydaktyczno-wychowawczy nie mógłby funkcjonować bez współpracy rodziców.
To dzięki ich pomocy szkoła mogła przygotować wielką uroczystość z okazji 110-lecia
szkoły i 100-lecia niepodległości Polski oraz obchodów 40-lecia wyboru Polaka na Papieża
(min. granitowe tablice poświęcone pamięci lokalnych bohaterów walczących za Polskę,
sadzonki dębów, nagrody dla zwycięzców licznych konkursów patriotycznych). Nagrody
za bardzo dobre wyniki w nauce, wsparcie większych i mniejszych imprez szkolnych
(zabawa andrzejkowa i karnawałowa, Dzień Dziecka) i klasowych (Dzień Chłopaka, Dzień
Kobiet), kiermaszu wielkanocnego (ciasta i stroiki) to również zasługa rodziców. Ponadto
rodzice wspólnie z dziećmi biorą udział w lokalnych obchodach Dnia Patrona szkoły czy
rocznicy wydarzeń w Katyniu i Smoleńsku.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nidku:
zakupiono 2 szt. tablic interaktywnych z projektorami i oprogramowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 zakupiono odtwarzacz CD i 5 zestawów głośników,
 zakupiono pomoce dydaktyczne do SP,
 zakupiono gry i zabawki do przedszkola i świetlicy szkolnej,
 zakupiono książki do biblioteki (głównie lektury do realizacji nowej podstawy
programowej).
Szkoła bierze udział i współorganizuje gminne, rejonowe konkursy i zawody sportowe:
 Organizacja Gminnego Konkursu historycznego „Polska droga do niepodległości”
 Organizacja Gminnego konkursu „ Piosenki i Pieśni Patriotycznej”
 Organizacja Gminnego Konkursu plastycznego „Moja mała ojczyzna”
 Organizacja Rejonowego Konkursu „ I Ty możesz zostać ratownikiem”
 Organizacja gminnych zawodów piłki siatkowej chłopców,

Organizacja gminnych zawodów piłki siatkowej dziewcząt.
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Osiągnięcia i udział uczniów w zawodach i konkursach: Konkurs ogólnopolski "Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego" - laureaci, finaliści; Konkurs gminny "Polska droga
do niepodległości"-1 miejsce; Konkurs "Jonasz"-1 Laureat, 5 finalistów; konkurs
rejonowy "I Ty możesz zostać ratownikiem"-3 miejsce, konkurs gminny "Talenty"-2
wyróżnienia, Gminny Konkurs Kolęd-2 i 3 miejsce, Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej-2
miejsce, gminny konkurs literacki-1,2 i 3 miejsce; gminny konkurs profilaktyczny: kat 13SP-2 i 3 miejsce, kat 4-6 SP-1 miejsce, kat 7kl SP i III Gimn - 2 miejsce; zawody
sportowe-igrzyska młodzieży szkolnej gimnazjum-poziom gminny: piłka nożna-2 miejsce
chłopcy, 2 miejsce dziewczęta, 4 miejsce chłopcy; tenis stołowy-2 miejsce chłopcy; piłka
siatkowa-1 miejsce chłopcy, 4 miejsce dziewczęta; piłka ręczna-3 miejsce dziewczęta;
zawody sportowe-igrzyska dzieci-SP poziom gminny: piłka nożna halowa-3 miejsce
chłopcy, 1 miejsce dziewczęta, tenis stołowy drużyna-2 miejsce chłopcy, 1 miejsce
dziewczęta, koszykówka-2 miejsce chłopcy, 3 miejsce dziewczęta, piłka siatkowa-2
miejsce chłopcy, 1 miejsce dziewczęta, piłka ręczna-2 miejsce chłopcy, 2 miejsce
dziewczęta, piłka nożna-1 miejsce chłopcy; zawody sportowe-igrzyska dzieci SP-poziom
powyżej gminy: piłka halowa-1 miejsce półfinał powiatowy dziewczęta, 1 miejsce finał
powiatowy dziewczęta, 3 miejsce półfinał wojewódzki, tenis stołowy drużyna-1 miejsce
półfinał powiatowy dziewczęta, 3 miejsce finał powiatowy dziewczęta, piłka siatkowa-1
miejsce półfinał powiatowy dziewczęta, 3 miejsce finał powiatowy dziewczęta, piłka
nożna-3 miejsce półfinał powiatowy, tenis stołowy indywidualny-1 miejsce dziewczęta w
etapie gminnym, 1 miejsce półfinał powiatowy, 4 miejsce finał powiatowy, 2 miejsce finał
rejonowy, 11 miejsce finał wojewódzki; konkurs wiedzy pożarniczej.
W ramach rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w kl. 3 i kl.4-8 stosowane są na
zajęciach dydaktycznych aktywizujące i twórcze metody i formy pracy, które podnoszą
efektywność kształcenia. Realizowanych było również w roku objętym raportem
6 innowacji pedagogicznych:
1. Innowacja pt. " Odwrócona lekcja chemii" w kl. III gimnazjum. Model odwróconej
klasy stosowany był szczególnie podczas lekcji powtórkowych, utrwalających materiał
przed egzaminem gimnazjalnym.
2. "Mały mistrz kodowania" w Kl. I, II, III SP wykorzystanie elementów programowania
na różnych zajęciach edukacyjnych(np. j. polski, matematyka, przyroda)
3. Robotyka "Lego w szkole"- zajęcia rozwijające w klasie II i III SP polegające na
konstruowaniu i programowaniu robotów z klocków lego.
4. "Czytam i poznaję świat" - rozwijanie czytelnictwa poprzez konkursy i głośne czytanie
różnych osób, w tym zaproszonych gości.
5. "Moje podróże te duże i te małe" - prezentowanie poznanych przez dzieci i ich
rodziców ciekawych miejsc na świecie za pomocą różnych technik plastycznych i opisu.
6." Integracja sensoryczna" na zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych.
Szkoła stara się zapewnić ofertę pozalekcyjnych zajęć i kół zainteresowań.
Odbywa się to przede wszystkim poprzez:
- realizację różnego rodzaju projektów,
- organizowanie zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora,
- organizowanie zajęć w ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
W szkole w 2018 r. zorganizowano m.in. kółka: polonistyczne, historyczne, chemiczne,
biologiczne, matematyczne, fizyczne, informatyczne, języka angielskiego, robotykę,
programowanie i kodowanie, szachowe, biblijne.
Diagnozowanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w szkole poprzez:
- analizy osiąganych przez uczniów wyników egzaminów zewnętrznych,
- analizy osiąganych przez uczniów wyników próbnych egzaminów zewnętrznych,
- analizy wyników nauczania (I i II półrocze),
- analizy kart obserwacji uczniów kl. 1-3 SP i kart rozwoju dzieci w przedszkolu,
- analizy realizacji programów nauczania,
- analizy osiągnięć uczniów w konkursach i zawodach.
W związku z wprowadzoną reformą szkoła nie przeprowadza egzaminu szóstoklasisty.
Natomiast dokonuje ewaluacji wyników egzaminu gimnazjalnego. Analizuje i wytycza
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kierunki działań dydaktycznych, które pomogą osiągać wyniki egzaminów na miarę
możliwości intelektualnych uczniów.
Uczniowie ZSP Nidek osiągnęli wysokie wyniki w egzaminie gimnazjalnym. Średnie
z wszystkich egzaminów naszych uczniów są wysokie w porównaniu z powiatem
i województwem.
Procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego:
a) część humanistyczna język polski 68,3 %, historia i WOS 62,7%,
b) część matematyczno- przyrodnicza: matematyka 55,2%, przedmioty przyrodnicze
55,1%
c) język angielski: poziom podstawowy: 62,9 %, poziom rozszerzony 51,1 %.
W szkole opracowano regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia
dydaktyczne i sportowe. Stypendia przyznawane są po I i II semestrze. W ubiegłym roku
szkolnym po I sem. przyznano 11 stypendiów naukowych i 9 sportowych, w II sem.
przyznano 24 stypendia naukowe i 23 sportowe.
Nauczyciele dokształcają się w zakresie wykorzystania narzędzi multimedialnych
poprzez: samokształcenie, kursy dla nauczycieli z programowania i kodowania, szkolenia
rad pedagogicznych z aktywnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz wzajemną współpracę międzyszkolną i dzielenie się
zdobytą wiedzą na zasadzie koleżeńskich szkoleń.
Nauczyciele dokształcają się w zakresie umiejętności wychowawczych poprzez:
samokształcenie, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, wzajemną współpracę
i dzielenie się wiedzą, szkolenia rad pedagogicznych i dofinansowania realizacji
wybranych form doskonalenia zawodowego.
Wspólne tworzenie „Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły” przez nauczycieli
i radę rodziców.
Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły poprzez organizowanie dni otwartych dla
rodziców oraz spotkań nauczycieli i rodziców z psychologami, policjantami, pedagogami,
a także współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Andrychowie.
Udział nauczycieli w szkoleniach, kursach i konferencjach metodycznych organizowanych
przez różne podmioty (wydawnictwa, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli),
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, a także poprzez bieżącą wymianę
doświadczeń i spostrzeżeń.
Udzielanie pomocy nauczycielom realizującym kolejne stopnie awansu zawodowego
w szkole realizowane jest poprzez: przydzielanie nauczycielom opiekunów stażów,
udzielanie im wskazówek i porad dydaktyczno – wychowawczych, umożliwienie
obserwacji zajęć, umożliwienie korzystania z warsztatów, szkoleń i innych form
doskonalenia zawodowego.
W ramach doskonalenia zawodowego 6 nauczycieli ZSP w 2018 r. ukończyło studia
podyplomowe w zakresie: biologii, chemii, geografii, terapii pedagogicznej, integracji
sensorycznej, doradztwa zawodowego, a 2 jest w trakcie nabywania dodatkowych
kompetencji: edukacji elementarnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz
pedagogiki szkolnej.
Dla wszystkich rodziców kilka razy w roku organizowane są tzw. „wywiadówki” oraz dni
otwarte, na których rodzice są informowani o postępach w nauce i zachowaniu dzieci,
a także o sprawach bieżących realizowanych w placówce.
Z rodzicami uczniów mających trudności w nauce oraz o specjalnych potrzebach
edukacyjnych lub uzdolnionych utrzymywana jest stała współpraca i wymiana informacji.
Rodzice angażowani są w organizacje różnego rodzaju imprez szkolnych, przedszkolnych
klasowych i gminnych: pomagają w organizacji wycieczek, zielonych szkół, organizują
część gastronomiczną obchodów świąt szkolnych i przedszkolnych, dowożą swoje dzieci
na różne konkursy organizowane poza szkołą, wspomagają działania wychowawcze,
opiekuńcze, a także dydaktyczne szkoły. W 2018 r. zorganizowali dla uczniów „mikołajki”
i „wigilijki” klasowe, Dzień Dziecka, zabawę karnawałową oraz dochodową zabawę
walentynkową dla dorosłych, z której dochód wspomaga działalność rady rodziców.
Kompetencje wychowawcze rodziców podnoszone są poprzez bieżącą współpracę
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży realizowaną w ramach
pracy wychowawców klasowych, a także poprzez pracę pedagoga szkolnego.
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Rodzice mają możliwość konsultowania, koordynacji działań wychowawczych,
uzyskiwania informacji i porad z zakresu występujących problemów wychowawczych
i zagrożeń niedostosowaniem społecznym.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybradzu:
Zakupiono do szkoły:
6 szt. tablic białych akademickich suchościeralnych /projekt/,
2 szt. monitorów interaktywnych 65” /projekt Aktywna Tablica/,
1 monitor interaktywny 65” /środki własne/,
nagłośnienie do sali gimnastycznej powermikser, 4 kolumny głośnikowe,
książki do biblioteki /głównie lektury do realizacji nowej podstawy programowej/.
Szkoła bierze udział i współorganizuje gminne zawody sportowe. Wybrane wyniki naszej
młodzieży za rok objęty raportem:
Drużyna piłka ręczna – dziewczęta – I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowych Piłki
Ręcznej
Drużyna piłka ręczna – dziewczęta – udział w finale Igrzysk Dzieci Powiatu Wadowickiego
Drużyna piłka nożna – chłopców – II miejsce w gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej
Drużyna piłka koszykowa – dziewcząt – III miejsce w eliminacjach powiatowych,
I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowych w „Dwa Ognie”.
W szkole są stosowane na zajęciach dydaktycznych twórcze i aktywizujące metody
i formy nauczania, które podnoszą efektywność kształcenia. W szczególności realizowane
były w roku objętym raportem 2 innowacje programowe pedagogiczne. Dobre
wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy, AV i AUDIO, oraz w monitory interaktywne
dają również możliwość stosowania na zajęciach technologii informacyjnokomunikacyjnych.
Szkoła stara się zapewnić ofertę pozalekcyjnych zajęć i kół zainteresowań.
Odbywa się to przede wszystkim poprzez:
- realizację różnego rodzaju projektów,
- organizowanie zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora,
- organizowanie zajęć w ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Diagnozowanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w szkole poprzez:
- analizy osiąganych przez uczniów wyników egzaminów zewnętrznych,
- analizy osiąganych przez uczniów wyników próbnych egzaminów zewnętrznych
organizowanych we współpracy z wydawnictwami,
- analizy badań kompetencyjnych trzecioklasistów organizowanych we współpracy
z wydawnictwami,
- 2 krotnie w ciągu roku szkolnego /po I i po II okresie nauki/ analizy wyników
nauczania w związku z posiedzeniami klasyfikacyjnymi Rady Pedagogicznej,
- analizy realizacji programu przygotowań do egzaminów zewnętrznych dokonywanych
przez nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych.
Szkoła dokonuje ewaluacji wyników egzaminu gimnazjalnego. Analizuje i wytycza
kierunki działań dydaktycznych, które pomogą osiągać wyniki egzaminów na miarę
możliwości intelektualnych uczniów.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego sesji 2018 roku przedstawiały się następująco.
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Klasa A

23,7

74,1

18,7

58,4

13,2

45,5

13,4

48,0

21,6

53,9

17,3

43,1

16,5

41,3

Szkoła

23,7

74,1

18,7

58,4

13,2

45,5

13,4
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21,6

53,9

17,3

43,1

16,5

41,3

Gmina

21,9
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19,2
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14,4

49,7

15,7
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25,6
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58,7
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20,8
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53,9

W szkole opracowano regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia
dydaktyczne i sportowe. Stypendia przyznawane są w czerwcu. W ubiegłym roku
szkolnym przyznano stypendia dla 14 uczniów.
Nauczyciele dokształcają się w zakresie wykorzystania narzędzi multimedialnych
poprzez: samokształcenie, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, wzajemną
współpracę i dzielenie się wiedzą, szkolenia rad pedagogicznych przez dostawców sprzętu
multimedialnego /„Aktywna Tablica”/
Nauczyciele dokształcają się w zakresie umiejętności wychowawczych poprzez:
samokształcenie, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, wzajemną współpracę
i dzielenie się wiedzą, szkolenia rad pedagogicznych i dofinansowania realizacji
wybranych form doskonalenia zawodowego.
W roku obejmującym przedmiotem raportu zrealizowano następujące szkolenia i formy
dokształcania: szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Program wychowawczoprofilaktyczny szkoły. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły".
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, prezentacje rozwiązań metodycznych realizuje
się poprzez: udział nauczycieli w konferencjach metodycznych organizowanych przez
różne podmioty /wydawnictwa, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli/,
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, a także poprzez bieżącą wymianę
doświadczeń i spostrzeżeń.
Udzielanie pomocy nauczycielom realizującym kolejne stopnie awansu zawodowego
w szkole realizowane jest poprzez: przydzielanie realizującym staże opiekunów,
udzielanie instruktażu poobserwacyjnego, umożliwienie korzystania z warsztatów,
szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego /w roku obejmującym raport
sfinansowano warsztaty o temacie „Przygotowanie do postępowania na stopień
nauczyciela mianowanego dla jednego nauczyciela”/.
Z rodzicami uczniów mających trudności w nauce oraz o specjalnych potrzebach
edukacyjnych lub uzdolnionych utrzymywana jest stała współpraca i wymiana informacji.
Rodzice angażowani są w organizacje różnego rodzaju imprez szkolnych, przedszkolnych
klasowych i gminnych: pomagają w organizacji wycieczek, zielonych szkół, organizują
część gastronomiczną obchodów świąt szkolnych i przedszkolnych, dowożą swoje dzieci
na różne konkursy organizowane poza szkołą, wspomagają działania wychowawcze,
opiekuńcze, a także dydaktyczne szkoły.
Kompetencje wychowawcze rodziców podnoszone są poprzez bieżącą współpracę
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży realizowaną w ramach
pracy wychowawców klasowych, a także poprzez pracę pedagoga szkolnego.
Rodzice mają możliwość konsultowania, koordynacji działań wychowawczych,
uzyskiwania informacji i porad z zakresu występujących problemów wychowawczych
i zagrożeń niedostosowaniem społecznym.
Szkolenia i warsztaty dotyczące nabywania przez rodziców umiejętności właściwego
kierowania rozwojem dziecka realizowane jest poprzez pracę wychowawców, pedagoga,
a także poprzez pracę specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu:
Zakup zabawek, układanek, gier, mat, tablic, zakup instrumentów perkusyjnych, zakup
pomocy do ćwiczeń gimnastycznych, zakup książek.
Przedszkole organizuje wewnętrzne zawody i konkursy sportowe, w których dzieci chętnie
uczestniczą.
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W przedszkolu stosowane są aktywizujące formy i metody nauczania (m.in. metoda
symulacyjna, sytuacyjna, biograficzna, metoda dramy, burza mózgów, metoda Kniessów,
Orffa Labana, dobrego startu M. Bogdanowicz, metoda ruchu rozwijającego
W.Sherborne), które podnoszą efektywność pracy przedszkola. Wyposażenie przedszkola
w tablicę interaktywną daje możliwość stosowania metod twórczych i aktywizujących.
W przedszkolu prowadzone są następujące kółka zainteresowań:
- kółko plastyczne,
- kółko taneczne ,
- kółko recytatorskie.
Daje to możliwość rozwijania zdolności dzieci co można zauważyć podczas uroczystości
oraz poprzez udział w konkursach i przeglądach. Z dziećmi mającymi trudności w nauce
prowadzone są zajęcia indywidualne pozwalające na wyrównanie braków. Diagnozowanie
poziomu osiągnięć edukacyjnych dzieci w przedszkolu odbywa się poprzez:
- prowadzoną obserwację dzieci,
- pracę indywidualną,
- analizę prac dziecięcych.
Nauczyciele podnoszą swoje umiejętności w zakresie wykorzystania m.in. tablicy
interaktywnej w pracy z dziećmi poprzez samokształcenie, wewnątrzszkolne doskonalenie
nauczycieli oraz poprzez wzajemne dzielenie się wiedzą.
Nauczyciele dokształcają się w zakresie umiejętności wychowawczych poprzez:
samokształcenie, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, wzajemną współpracę
i dzielenie się wiedzą, szkolenia rad pedagogicznych i dofinansowania realizacji
wybranych form doskonalenia zawodowego.
W roku 2018 zrealizowano następujące formy dokształcania:
- kurs „Przedszkole młodych patriotów”,
- warsztaty „ Jak rozwijać kreatywność u dzieci”
- warsztaty „Bajkoterapia dla najmłodszych. Wspomagająca rola baśni i bajek w życiu
człowieka”.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, prezentacje nowatorskich rozwiązań
metodycznych realizuje się poprzez: udział nauczycieli w konferencjach metodycznych
organizowanych przez różne podmioty /wydawnictwa, placówki doskonalenia
zawodowego nauczycieli/, w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
a także poprzez bieżącą wymianę doświadczeń i spostrzeżeń.
Udzielanie pomocy nauczycielowi odbywającemu staż na kolejny stopień awansu
zawodowego odbywa się poprzez przydzielenie mu opiekuna stażu, udzielenie instruktażu
po obserwacjach zajęć, umożliwienie udziału w różnych formach doskonalenia
zawodowego.
Z rodzicami dzieci uzdolnionych oraz mających trudności w nauce prowadzona jest
systematyczna współpraca i wymiana spostrzeżeń. Jeden raz w miesiącu nauczyciele
prowadzą konsultacje indywidualne, a w miarę potrzeb rodzice mogą codziennie zgłaszać
problemy.
Rodzice zaangażowani są w różnorodną działalność przedszkola. Biorą udział
w organizowaniu wycieczek dla dzieci, dla dzieci i dziadków w ramach integracji
międzypokoleniowej, a także dla dzieci i rodziców. Pomagają w organizowaniu mikołajek,
balu karnawałowego, Dnia Babci i Dziadka, wystawiają na scenie Wiejskiego Domu
Kultury dla naszych przedszkolaków oraz dla dzieci całej społeczności wiejskiej
przygotowaną przez nich bajkę. Wspomagają działania wychowawcze, opiekuńcze oraz
dydaktyczne przedszkola. Pozyskują środki finansowe (w roku 2018 kwotę 4.100 zł.),
które przeznaczają na dofinansowanie wycieczek, imprez i uroczystości oraz na zakup
pomocy dydaktycznych i doposażenie ogrodu przedszkolnego.
Kompetencje wychowawcze rodziców podnoszone są poprzez bieżącą współpracę
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez udział w zebraniach
pedagogizujących także poprzez organizowanie w przedszkolu spotkań z psychologiem.
Szkolenia i warsztaty dotyczące nabywania przez rodziców umiejętności właściwego
kierowania rozwojem dziecka prowadzone są przez wychowawców dzieci oraz przez
organizowanie spotkań z psychologiem czy pedagogiem z poradni psychologicznopedagogicznej.
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Dzieci osiągają na miarę swoich możliwości efekty o czym świadczą wyniki w konkursach
i przeglądach. np.
 Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek – 4 uczestników – osiągnięcia: III miejsce;
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Kartka Bożonarodzeniowa” – 3 uczestników –
osiągnięcia: I miejsce i wyróżnienie;
 Ogólnopolski konkurs pt. „Wielkanocna Ozdoba” – 3 uczestników- osiągnięcia: jedno
wyróżnienie;
 Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Motyle i motylki” – uczestników 2 – osiągnięcia:
jedno wyróżnienie;
 Konkurs pt. „Przedszkole Młodych Patriotów” (organizator: Studium Prawa
Europejskiego w Warszawie) – osiągnięcia: jedno wyróżnienie.
2. Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wieprzu:
Rozwój dzieci i młodzieży to nie tylko kształcenie. Szczególną wagę dla funkcjonowania
człowieka stanowi dbałość o zdrowie i zdrowy styl życia. Młodzież naszej szkoły chętnie
uprawia sport, bierze udział w zawodach sportowych odnosząc w nich sukcesy na
szczeblu gminy i powiatu. Nasi uczniowie zdobyli między innymi I miejsce w finale
powiatowym w piłce koszykowej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
I miejsca na szczeblu gminnym w piłce ręcznej, nożnej, koszykowej (Igrzyska Młodzieży
Szkolnej) oraz I miejsce w gminie w halowej piłce nożnej chłopców (Igrzyska Dzieci).
Naszą bazą do uprawiania sportu jest nowoczesna, pełnowymiarowa hala sportowa. Pełni
ona rolę nie tylko przyszkolnej sali gimnastycznej ale też istotnego obiektu gminnej
infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej. Przy współpracy z księdzem proboszczem
Stefanem Klajmanem na hali sportowej zorganizowano występ zespołu „Równica”,
organizowane są gminne zawody strażackie o puchar prezesa Ochotniczej Straży
Pożarnej. Z hali korzysta LKS „Orzeł” oraz 14 zorganizowanych grup, mieszkańców
naszej gminy uprawiających różne dyscypliny sportowe.
Z myślą o poprawie warunków do organizacji takich inicjatyw w 2018 roku udało się
wymienić oświetlenie z halogenowego na ledowe. Na realizację tego przedsięwzięcia
pozyskaliśmy znaczące środki (20.000 zł) od organu prowadzącego. Szacujemy, że
zastosowane 24 lampy ledowe pozwolą na oszczędności gwarantujące zwrot inwestycji
w terminie 7 najbliższych lat. W ramach poprawy bazy urządzeń sportowych
wymieniliśmy pokrowiec materaca gimnastycznego, zakupiliśmy nowe piłki do siatkówki,
koszykówki i piłki ręcznej oraz zestawy do badmintona. Na bieżąco dokonujemy
przeglądu i napraw sprzętu zainstalowanego na placu zabaw. Obiekt wymagał dwóch
istotnych napraw w 2018 roku. Ze względów bezpieczeństwa wymieniono łączniki
"Podniebnego zamka" (Sky Castle) oraz wymieniono złamaną figurę huśtawki.
W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjnokompensacyjne, funkcjonuje klasa integracyjna oraz świetlica socjoterapeutyczna.
Od początku roku szkolnego w szkole zatrudniony jest pedagog. Kontynuujemy
współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Andrychowie.
Szczególnie uzdolnieni uczniowie naszej szkoły są wspierani nagrodami, stypendiami
dyrektora i wójta, mogą również uczestniczyć w zajęciach rozwijających zainteresowania.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wieprzu
Uczniowie uzdolnieni są wspierani poprzez indywidualną pracę z nimi, a także poprzez
premiowanie ich osiągnięć nagrodami, stypendiami dyrektora i Wójta.
ZSP nr 2 w Wieprzu organizuje dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
następujące zajęcia: zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjnowychowawcze, zajęcia logopedyczne, nauczyciel wspomagający, zajęcia korekcyjnokompensacyjne itp. Organizowane są również zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
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W ZSP Nr 2 Wieprzu w wyniku rekrutacji przyjęto do Przedszkola wszystkie dzieci
ubiegających się o przyjęcie. Ogółem Przedszkole dysponuje 75 miejscami – zapisanych
74 dzieci.
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydrychowicach
W szkole promuje się i wspiera uczniów uzdolnionych przez indywidualną pracę z nimi,
przyznawanie stypendiów oraz nagród za szczególne osiągnięcia. Uczniowie za uzyskanie
średniej 5,0 i powyżej otrzymali stypendia naukowe i sportowe: 34- stypendia naukowe,
6 -stypendiów sportowych. W sumie na kwotę: 4420zł
W szkole uruchomione są zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnością
ruchową i umysłową. Organizowane są również zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne,
logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne i gimnastyki korekcyjnej.
Liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym - 12 uczniów
Liczba godzin zajęć specjalistycznych dla tych uczniów - 18 godz/tyg
- zajęcia rewalidacyjne- Szkoła Podstawowa - 16 g/tyg.; Przedszkole - 2 godz/tyg
- logopedia- 8 godz/tyg
- Integracja Sensoryczna-3 godz/tyg
- naucz. indywidualne – 6 godz/tyg
Dodatkowo dla dzieci nie objętych kształceniem specjalnym zorganizowano zajęcia:
- logopedyczne – 11 godz/tyg
- wczesne wspomaganie -6 godz/tyg
- zajęcia terapii pedagogicznej w klasach 1-3 (5 godz/tyg)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach:
Szkoła dba o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, współpracuje z rodzicami dzieci
mających trudności w nauce i zachowaniu oraz rodzicami uczniów zdolnych. Nauczyciele
korzystają z rad Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i szkolnego pedagoga. Prowadzą
zajęcia rewalidacyjne i pracują z dziećmi, które wróciły z zagranicy. Działa świetlica
szkolna i socjoterapeutyczna, gdzie dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc w nauce.
Uczniowie mający trudności w nauce korzystają z zajęć dodatkowych prowadzonych
przez nauczycieli wszystkich przedmiotów- harmonogram zajęć jest znany rodzicom.
W przedszkolu systematycznie prowadzone są zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne,
korekcyjno-kompensacyjne i gimnastyka korekcyjna. Zorganizowano szkoleniowe
zebrania dla rodziców. Pozyskano środki finansowe (talony za jasełka, darowizny od
dziadków) na wycieczkę rodzinną i paczki mikołajkowe. Nauczyciele przedszkola wzięli
udział w szkoleniach w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu:
„Eksperymentuj z nami” i „Mediacja nauczyciel-rodzic”.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nidku:
Uczniowie uzdolnieni są wspierani przez nauczycieli przygotowujących ich do olimpiad
i konkursów, a także poprzez premiowanie ich osiągnięć nagrodami, stypendiami
dyrektora i Wójta.
Dzieciom niepełnosprawnym udzielana jest pomoc w formie: zajęć rewalidacyjnych, zajęć
logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nidku organizuje dla uczniów zgodnie z zaleceniami
w orzeczeniach następujące zajęcia: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne. W szkole odbywają się również zajęcia świetlicy
socjoterapeutycznej dla chętnych uczniów.
W ramach innowacji pedagogicznej uczniom objętym kształceniem specjalnym
zorganizowano zajęcia z elementami integracji sensorycznej.
Przedszkole dysponuje 2 oddziałami, tj. 50 miejscami (grupa 3-4 latków i grupa 5-6
latków) – do przedszkola uczęszcza 50 dzieci.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybradzu:
Uczniowie uzdolnieni są wspierani poprzez indywidualną pracę z nimi, a także poprzez
premiowanie ich osiągnięć nagrodami, stypendiami dyrektora i Wójta.
Dzieciom niepełnosprawnym udzielana jest pomoc zgodnie z zaleconymi w stosownych
orzeczeniach formach: zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjnowychowawcze, zajęcia logopedyczne, nauczyciel wspomagający, zajęcia korekcyjnokompensacyjne itp. W ramach projektów realizowanych na terenie szkoły organizuje się
również zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
W ZSP w Przybradzu w wyniku rekrutacji przyjęto do Przedszkola wszystkie dzieci
ubiegające się o przyjęcie. Ogółem Przedszkole dysponuje 50 miejscami – zapisanych 50
dzieci.
Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu:
Dzieci uzdolnione wspierane są poprzez:
- prace indywidualną,
- udział w kółkach zainteresowań,
- prezentowanie zdolności na występach dzieci,
- udział w konkursach,
- nagradzanie.
W okresie objętym
raportem
jedno dziecko było diagnozowane pod kątem
niepełnosprawności i skierowane na badania psychologiczno- pedagogiczne do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Andrychowie.
Zgodnie z zaleceniami logopedy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dziećmi
wymagającymi pomocy logopedycznej prowadzone są zajęcia przez logopedę w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Andrychowie oraz przez nauczycieli w Przedszkolu.
Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu dysponuje 75 miejscami i tyle dzieci uczęszcza do
Przedszkola.
Rodzice uświadamiani są o znaczeniu wychowania przedszkolnego dla rozwoju dziecka
poprzez udział w zebraniach pedagogizujących, podczas warsztatów i zajęć otwartych
organizowanych w przedszkolu, podczas rozmów indywidualnych oraz poprzez zachęcanie
rodziców do czynnego udziału w życiu przedszkola.
3. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych oraz promujących
zdrowie.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wieprzu
Nasza szkoła podejmuje różnorodne działania w zakresie zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa uczniów. W 2018 roku dokonaliśmy rozbudowy sieci monitoringu
szkolnego. Objęliśmy obszarem kontroli wizyjnej korytarz przedszkolny oraz wejście do
szkoły od strony hali sportowej. Nowoczesny rejestrator monitoringu umożliwia nam
zdalny podgląd ze wszystkich kamer oraz dwukrotnie dłuższy niż dotychczas zapis
materiału na twardym dysku.
Działania wychowawcze to nie tylko monitorowanie zachowań uczniów. Niezwykle istotne
znaczenie ma profilaktyka. W grudniu 2018 roku, w ramach współpracy z policją
zorganizowaliśmy spotkanie profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli. Pan asp. sztab.
Rafał Tlałka przedstawił prezentacje pt. „Zagrożenia w sieci. Profilaktyka i reagowanie.”
Wychowawcy klas kontynuowali w/w problematykę podczas lekcji wychowawczych.
W kwietniu 2018 roku zorganizowaliśmy powiatowy turniej BRD. Systematycznie
bierzemy udział w turnieju „I ty możesz zostać ratownikiem”. W 2018 roku nasza
drużyna zajęła 5 miejsce w finale powiatowym tego turnieju. Uczniowie naszej szkoły,
będący członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wzięli udział w Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W 2018 roku, w szkole realizowane były projekty „Już
pływam”(nauka pływania), „Jeżdżę z głową” (nauka jazdy na nartach), „Wyginam śmiało
ciało” (gimnastyka korekcyjna) oraz odbywały się zajęcia SKS.
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Przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wadowicach
realizujemy projekty „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe
rozwiązanie”. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami nie tylko z terenu
gminy. W ramach „Programu dla Szkół” Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
uczniowie naszej szkoły otrzymują owoce i produkty mleczne. Przy współpracy
z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami braliśmy udział w akcji sadzenia krokusów,
uczniowie zbierali zakrętki, baterie, złom, makulaturę. Aktywnie bierzemy udział
w akcjach „Sprzątania Świata”, „WOŚP”.
Szczególną troską otaczamy zieleń i nasadzenia w ogrodzie szkolnym. Z okazji 100
Rocznicy Odzyskania Niepodległości zasadziliśmy wspólnie z panią wójt mgr Małgorzatą
Chrapek oraz proboszczem Stefanem Klajmanem pamiątkowe drzewo.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wieprzu
Realizacja zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
w tym aktywnych form wypoczynku.
Promowanie zdrowego odżywiania poprzez wprowadzenie zdrowych przekąsek
do sklepików szkolnych. Organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu,
nauka jazdy na nartach realizowana jest w ramach projektu „Jeżdżę z Głową”.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcjach i projektach, konkursach organizowanych
przez różne podmioty promujące zdrowy styl życia.
Szkoła prowadzi działalność edukacyjną z zakresu edukacji o szkodliwości używek
w ramach realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego, a także w ramach
prowadzonych zajęć biologii, przyrody i innych przedmiotów.
Na terenie szkoły organizowane są zbiórki surowców wtórnych, makulatury, baterii, akcje
sprzątania świata itp.
Organizowane są warsztaty teatralne, spotkania z „ludźmi kultury i sztuki”. Szkoła
kultywuje zwyczaje i tradycje ludowe organizując obchody świąt religijnych oraz innych
uroczystości jak np. 60-lecie szkoły, dożynki, organizuje wycieczki regionalne
i krajoznawcze.
Współpracujemy z różnymi instytucjami w tym z Gminną Biblioteką Publiczną oraz
Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydrychowicach:
Organizowane są zajęcia SKS-u, praktycznych ćwiczeń w ramach konkursu „I ty
zostaniesz ratownikiem”, konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.
Udostępnia się salę gimnastyczną na treningi dla członków Młodzieżowej Drużyny
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Klubu Piłkarskiego „Sokół”, a także w celu prowadzenia
zajęć karate.
Wspierana jest działalność świetlicy socjoterapeutycznej działającej w naszej szkole.
W zakresie promowania zdrowego odżywiania w szkole działa sklepik Spółdzielni
Uczniowskiej w którym znajdują się zdrowe przekąski i napoje.
W szkole realizowane są akcje promujące zdrowy tryb życia: „Czyste powietrze”przedszkole, „Znajdź właściwe rozwiązanie” ,,Trzymaj formę”, ,,Rok walki z rakiem”,
,,Bieg po zdrowie” –kl.4
Cały czas funkcjonuje w naszej szkole gabinet stomatologiczny oraz medyczny.
Istnieje program dopłat do spożycia mleka finansowanego ze środków Unii Europejskiej
oraz program „Owoce w szkole”.
W ramach kształtowania u dzieci i młodzieży postawy szacunku dla środowiska
naturalnego człowieka we współpracy z radą sołecką chętna klasa zbierała śmieci na
terenie Frydrychowic.
Corocznie szkoła włącza się w akcję „Sprzątanie Świata”, a także bierze udział w zbiórce
surowców wtórnych (zakrętki, baterie, makulatura).
W szkole na bieżąco kultywuje się tradycje lokalne w formie:
 robienie palm wielkanocnych
 Udział w XI Edycji „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”
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 akcja pączek dla Afryki
 wigilijki klasowe
 świąteczne spotkanie z emerytami
 organizowanie apeli świątecznych i patriotycznych
 Rajd Papieski
 organizowanie korowodu świętych
 ceremoniał przekazania pocztu sztandarowego.
Gościliśmy kolejny raz w naszej szkole ukraiński zespół ludowy „Zbrucz” z Tarnopola.
Odbyło się również spotkanie z misjonarzem z Afryki. W ramach współpracy ze
Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek szkoła prowadzi duchową adopcję szkolnego kolegi
Jozue Hararimana w Burundi w Afryce. Poprzez te przedsięwzięcia kształtowane
są postawy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.
Dużym wsparciem dla działalności naszej szkoły jest współpraca z Urzędem Gminy
Wieprz, WDK Frydrychowice i Wieprz, Parafią, Policją, Sądem Rodzinnym, KRUS-em
w Wadowicach, Sanepidem, przewoźnikiem PKS, a także z Gminną Biblioteką Publiczną
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury.
W dalszym ciągu nasi gimnazjaliści uczestniczą w rozprawach sądowych dot. spraw
nieletnich. Zajęcia te wywierają ogromny wpływ na młodego człowieka.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach:
Szkoła promuje zdrowy tryb życia i m.in. brała udział w ogólnopolskim projekcie
„Śniadanie daje moc”, młodsze dzieci wykonywały Eko Misie i walczyły w gminnych
zmaganiach sprawnościowych. W klasie II działa Ludowy Zespól Taneczny prezentujący
się na scenie już kilka razy: na 110-leciu szkoły, 100-leciu odzyskania niepodległości
i wywiadówce dla rodziców. Klasa IV bierze udział w zajęciach umuzykalniających, sklepik
szkolny „Żaczek” oferuje zdrowe przekąski, młodzież gra w tenisa i ping-ponga. Trwa
działalność edukacyjna dotycząca szkodliwości stosowania używek. Od kilku lat cała
szkoła zbiera surowce wtórne-zakrętki dla dwóch niepełnosprawnych dziewczynek,
szkolny Caritas prowadzi szereg akcji: „Jałmużna Wielkopostna”, „Dzieła Nowego
Tysiąclecia”, „Pomaganie jest fajne”. Prowadzone są też akcje „Sprzątania Świata” i „Dni
Ziemi”.
Szkoła uczy kultywowania tradycji lokalnych – dzieci są zawsze aktywne na dożynkach,
wiejskich jasełkach, przeglądach kolęd, grup kolędniczych i jasełkowych, na święcie
Gminy Wieprz. Współpraca z WDK i Biblioteką Gminną jest zawsze owocna: dzieci tańczą,
gotują, sklejają modele, jeżdżą na wycieczki, występują na Dzień Seniora, Dzień Babci
i Dziadka – pozyskują pieniądze na wycieczki po okolicy. Nasza młodzież brała udział
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Samorząd szkolny koordynował akcje
charytatywne typu: „Góra Grosza ” i WOŚP. Uczniowie zawozili karmę i akcesoria dla
zwierząt do schroniska w Oświęcimiu.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nidku
Na terenie szkoły realizowane są projekty, których celem jest zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży, w tym aktywnych form wypoczynku (SKS, udostępnienie sali
sportowej na zajęcia karate oraz halowej piłki nożnej i tenisa stołowego).
Promowanie zdrowego odżywiania poprzez wprowadzenie zdrowych przekąsek do
sklepików szkolnych, organizowanie konkursów oraz warsztatów kulinarnych, udział
uczniów w pogadankach z dietetykiem. Uczniowie brali udział w rajdzie szkolnym (wyjście
w góry).
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej realizowane są w ramach projektu oraz w ramach
dodatkowych zajęć.
W okresie objętym raportem udostępniono uczniom salę na zajęcia karate.
Nauka jazdy na nartach realizowana jest w szkole w ramach projektu „Jeżdżę z Głową”.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcjach i projektach, konkursach organizowanych
przez różne podmioty promujące zdrowy styl życia.
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Edukacja z tego zakresu jest przedmiotem realizowanego programu wychowawczoprofilaktycznego. W szkole przeprowadzono kilka pogadanek w ramach pedagogizacji
dzieci i rodziców na temat szkodliwości używek.
W 2018 r. zorganizowano dla uczniów szkolny „Konkurs ekologiczny”, już najmłodszych
uczniów uczymy segregacji śmieci, uczymy o ochronie środowiska. W ramach projektu
„Czyste powietrze wokół nas” zorganizowano warsztaty dla dzieci w przedszkolu oraz
zainstalowano oczyszczacz powietrza.
Na terenie szkoły organizowane są zbiórki surowców wtórnych – plastikowych zakrętek,
baterii, dokonuje się segregacji śmieci, organizuje się akcje sprzątania świata itp.
Na terenie szkoły organizowane są wyjazdy do kin, teatrów, muzeów, warsztaty
teatralne, spotkania z „ludźmi kultury i sztuki”.
Szkoła organizuje apele szkolne z okazji świąt religijnych (Boże Narodzenie, Święta
Wielkanocy), korowód Trzech Króli oraz bierze udział w dożynkach wiejskich, Święcie
Gminy, kultywuje zwyczaje i tradycje ludowe organizuje dla społeczności wieczornice
patriotyczne.
Szkoła organizując wycieczki regionalne i krajoznawcze stara się o pozyskiwanie środków
na ich współfinansowanie od zakładów pracy, instytucji itp.
Szkoła prowadząc swoją działalność współpracuje w realizacji różnych przedsięwzięć
z różnymi instytucjami, w tym z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Gminnym Ośrodkiem
Kultury (udział uczniów ZSP w projektach np. malowanie i zdobienie przystanków
autobusowych w Nidku, warsztatach, wystawach realizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury).
W okresie objętym raportem nawiązano współpracę z Węgrami.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybradzu:
Na terenie szkoły realizowane są projekty, których celem jest zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży w tym aktywnych form wypoczynku
Na terenie szkoły promuje się zdrowe odżywianie oraz promowanie zdrowej żywności.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej realizowane są w ramach projektu.
Nauka jazdy na nartach realizowana jest w szkole w ramach projektu „Jeżdżę z Głową”.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcjach i projektach, konkursach organizowanych
przez różne podmioty promujące zdrowy styl życia.
Działalność edukacyjna z zakresu edukacji o szkodliwości używek prowadzona jest na
terenie szkoły. Edukacja z tego zakresu jest przedmiotem realizowanego programu
wychowawczo-profilaktycznego, a także w ramach prowadzonych zajęć biologii, przyrody
i innych przedmiotów. Szkoła bierze również udział w kampaniach, akcjach innych
podmiotów zajmujących się tą tematyką.
Na terenie szkoły organizowane są zbiórki surowców wtórnych, baterii, elektrośmieci,
akcje sprzątania świata itp. Na terenie szkoły organizowane są warsztaty teatralne,
spotkania z „ludźmi kultury i sztuki”.
Szkoła organizuje obchody świąt religijnych oraz innych uroczystości jak np. Dożynki
kultywuje zwyczaje i tradycje ludowe.
Szkoła organizując wycieczki regionalne i krajoznawcze stara się o pozyskiwanie środków
na ich współfinansowanie od zakładów pracy, instytucji itp.
Szkoła prowadząc swoją działalność współpracuje w realizacji różnych przedsięwzięć
z różnymi instytucjami w tym z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Gminnym Ośrodkiem
Kultury.
Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu:
W przedszkolu propagowany jest zdrowy styl życia poprzez:
- prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej oraz zabaw wyciszających i relaksacyjnych,
- zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania,
- spędzanie czasu na dworze,
- wdrażanie dzieci do higieny codziennej, częstego mycia rąk i zębów.
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-zorganizowanie warsztatów dla dzieci przez przedstawicieli Fabryki kreatywności na
temat „Zdrowe odżywianie – na jakie zdecydować się danie”,
- prowadzenie warsztatów dla dzieci przez pracownika z Sanepidu – badanie wody na
zawartość bakterii.
W naszym przedszkolu organizowane są konkursy na temat zdrowego stylu życia, dzieci
biorą także udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje.
Działalność edukacyjna dotycząca wiedzy o szkodliwości używek prowadzona jest
podczas zajęć z dziećmi oraz warsztatów z rodzicami i dziećmi.
W Przedszkolu organizowana jest zbiórka nakrętek, makulatury oraz dzieci biorą udział
w sprzątaniu świata na terenie otaczającym przedszkole.
Przedszkole organizuje wyjazdy do teatrów, kin, muzeów, filharmonii i opery, organizuje
także spotkania z malarzem, pisarzami itp.
Przedszkole poprzez organizowanie imprez andrzejkowych, mikołajkowych, wigilijki oraz
poprzez udział w dożynkach, a także organizowanie spotkań z przedstawicielkami Koła
Gospodyń Wiejskich, chóru Jarzębina, OSP oraz orkiestry dętej kultywuje tradycje
lokalne.
Działająca w Przedszkolu Rada Rodziców pozyskuje środki od zakładów pracy i instytucji
na dofinansowanie wycieczek regionalnych czy krajoznawczych.
Przedszkole realizuje wspólne przedsięwzięcia z Gminną Biblioteką Publiczną (np.
organizowanie zajęć w bibliotece dla naszych przedszkolaków, wystawianie w bibliotece
prac plastycznych naszych przedszkolaków), a także z Gminnym Ośrodkiem Kultury
(udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez GOK, organizowanie
uroczystości przedszkolnych na sali WDK, pisanie artykułów do „Wieści Gminnych”).
Przedszkole nawiązało współpracę z grupą Teranga promującą kulturę afrykańską,
gościliśmy w przedszkolu Senegalczyka.
4. Wzbogacanie
bazy
oświatowej
koniecznej
do
realizacji
wynikających z potrzeby kształcenia, wychowania i opieki.

zadań

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wieprzu
W 2018 roku dokonaliśmy istotnych modernizacji infrastrukturalnych. Oprócz rozbudowy
systemu monitoringu przebudowaliśmy szkolną sieć internetową. Zawarliśmy nowe,
korzystne umowy na dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 800
Mbps. W szkole został zainstalowany nowy dwupasmowy router, switch TP-link oraz 24portowy patch panel. Wszystkie urządzenia umieszczono w szafie rack zabezpieczonej
przed nieuprawnionym dostępem. Do każdej sali doprowadziliśmy przewodowy internet
przy zachowaniu funkcjonalności starej sieci bezprzewodowej. Te nowoczesne
rozwiązania gwarantują stabilną pracę sieci oraz bezpieczeństwo wymienianych danych.
Jest to bardzo istotne w naszej szkole ze względu na pracę w oparciu o dziennik
elektroniczny oraz coraz częściej stosowane przez nauczycieli metody aktywizujące.
Podsumowując, zmiany dotyczące szkolnej infrastruktury, które nastąpiły w 2018 roku
wpływają korzystnie nie tylko na poprawę funkcjonowania dydaktycznego
i wychowawczego
uczniów
„jedynki”.
Obserwujemy
również
znaczny
wzrost
zainteresowania szkołą, jej imprezami w mediach lokalnych (relacje w prasie z obchodów
100-lecia Rocznicy Odzyskania Niepodległości). Promujemy działania uczniów
systematycznie tworzonymi relacjami z imprez, zawodów, konkursów w mediach
społecznościowych. Nasz zespół instrumentalno-wokalny dwukrotnie wystąpił na sesji
Rady Gminy dzięki zaproszeniu wójta gminy Wieprz- pani mgr Małgorzaty Chrapek oraz
Radnych.
Znakomicie układa się współpraca z Radą Rodziców. Na bieżąco uwzględniamy głosy
rodziców i uczniów w celu poprawy jakości pracy szkoły. Pozyskiwane przez Radę
Rodziców środki są w całości przeznaczane dla dzieci (np. sfinansowanie pobytu dzieci
w Zatorlandii w ramach Dnia Dziecka).
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wieprzu
 Wymiana kotłów na niskoemisyjne spełniające normy
 Modernizacja instalacji CO
 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej
Funkcjonujące pracownie przedmiotowe są sukcesywnie doposażone w niezbędne
pomoce i sprzęt do realizacji programów nauczania.
Przedszkole wyposażono w dodatkowe zabawki i inne materiały dydaktyczne
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydrychowicach














Wymieniono tradycyjne oświetlenie na oświetlenie ledowe.
Wymieniono sanitariaty.
Wymieniono stolarkę okienną w zachodniej części budynku szkolnego.
Poprawa ogrodzenia terenu szkoły.
Malowanie sal lekcyjnych.
Doposażenie sprzętu gospodarczego (zamiatarka, obieraczka do warzyw, pralka,
zamrażarka, sprzęt AGD)
Zaakceptowano projekt na budowę sali gimnastycznej
Zakupiono nowe stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, wyposażono gabinety fizycznochemiczny, biologiczno-geograficzny, matematyczny.
Utworzenie pracowni Integracji Sensorycznej (wygospodarowano pomieszczenie
i wyposażono w sprzęt o wartości około 20 tys) – z budżetu szkoły.
Zakupiono rolety do pracowni informatycznej i języka polskiego oraz stołówki.
Zakupiono komputery, programy multimedialne, pomoce do prowadzenia zajęć
z kodowania i programowania w klasach 1-3 oraz zaprenumerowano miesięcznik
Bliżej przedszkola.
Bieżące korzystanie z dziennika elektronicznego; wsparcie dla rodziców
w korzystaniu z dziennika elektronicznego.
Wprowadzenie dziennika
elektronicznego w oddziałach przedszkolnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach:
Wzbogacono bazę oświatową o wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztucznej nawierzchni.
W klasach zainstalowano białe tablice, co wpłynęło pozytywnie na aspekt zdrowotny
i estetyczny. Świeżo wyremontowane pomieszczenia: sekretariat i pokój nauczycielski,
nowe drzwi wejściowe, odnowione korytarze i zmodernizowane podwórko szkolne
sprawiają, że wszyscy do szkoły idą chętniej: i rodzice i uczniowie i pracownicy szkoły.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nidku
 W trakcie realizacji: budowa oczyszczalni ścieków,
 W trakcie realizacji: Projekt OSA „siłownie pod chmurką”
 Zakupiono lektury do biblioteki szkolnej
 Zakupiono nagłośnienie dla przedszkola
 Zmodernizowano monitoring
 Wymalowano 2 klasy oraz stołówkę szkolną z zapleczem kuchennym
 Wymieniono podłogi w przedszkolu i zakupiono wykładziny dywanowe
 Zakupiono stoliki i krzesła do klas
 Zakupiono indywidualne szafki dla uczniów klasy 3
 Wymieniono 10 okien w klasach i przedszkolu
Funkcjonujące pracownie przedmiotowe są sukcesywnie doposażane w niezbędne
pomoce i sprzęt do realizacji programów nauczania.
Przedszkole wyposażono w zabawki i materiały dydaktyczne, nowy laptop, TV,
odtwarzacz CD i sprzęt nagłaśniający.
W 2017/2018 roku został wprowadzony e-dziennik.
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W szkolnej pracowni informatycznej mamy komputery posiadające parametry
umożliwiające realizację nauki informatyki, instalowania aktualnych programów
operacyjnych, pakietów biurowych i programów edukacyjnych.
Szkoła dysponuje 1 monitorem interaktywnym i 6 tablicami interaktywnymi
z projektorami.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybradzu:
Wymiana kotłów na niskoemisyjne spełniające normy - w trakcie realizacji,
wykonano projekt, pozwolenie na budowę w trakcie
 Budowa oczyszczalni ścieków - w trakcie realizacji. wykonano projekt, uzyskano
pozwolenia, rozstrzygnięto przetarg.
 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej - w trakcie realizacji, wykonano
projekt, uzyskano pozwolenia, rozstrzygnięto przetarg.
Funkcjonujące pracownie przedmiotowe są sukcesywnie doposażane w niezbędne
pomoce i sprzęt do realizacji programów nauczania.
Przedszkole oprócz zabawek, i innych materiałów dydaktycznych wyposażono
w kserokopiarkę, laptop + monitor 40”
W minionym roku szkolnym e-dziennik został wprowadzony.
W szkolnej pracowni informatycznej dokonywano sukcesywnie w ciągu ostatnich lat
wymiany komputerów. Proces wymiany został zakończony. Nowe komputery posiadają
parametry umożliwiające realizację nauki informatyki, instalowania aktualnych
programów operacyjnych, pakietów biurowych i programów edukacyjnych.
Szkoła dysponuje 3 monitorami interaktywnymi i jedną tablicą interaktywną.


Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu:
W okresie objętym raportem wzbogacono bazę przedszkola o:

zmywarkę,
 meble na salę ,

meble do kancelarii,

płyty SBR i obrzeża na plac zabaw,
 stonogę na plac zabaw,
 wyremontowano urządzenia na placu zabaw.
Do przedszkola zakupiono:
- zabawki,
- nowoczesne pomoce dydaktyczne,
- sprzęt i urządzenia do zabaw ruchowych,
- instrumenty perkusyjne,
- laptop,
- drukarkę.

C. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego:
W 2018 roku funkcjonuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wieprz podjęte uchwałą Rady Gminy Wieprz nr XXXV/327/14
z dnia 3 czerwca 2014 roku. Studium jest dokumentem mającym na celu określenie
polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 roku zostaje podjęta uchwała Nr XXXVI/299/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Wieprz,
zmienionej
Uchwałą
Nr XXXVIII/326/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 lipca 2018 roku, w sprawie zmiany
uchwały nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wieprz, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie
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z tą uchwałą zmiana nr 3 studium dotyczyła wyznaczenia terenów pod lokalizację
działalności produkcyjnej w miejscowości Wieprz. W wyniku zmiany tej uchwały,
przedmiotową uchwałą, do procedury zmiany nr 3 studium włączone zostają dodatkowo
zagadnienia dotyczące zmiany ustaleń tekstowych studium w zakresie minimalnej ilości
miejsc parkingowych lub postojowych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
w granicach administracyjnych gminy Wieprz.

D. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Gmina Wieprz pokryta jest planem zagospodarowania przestrzennego w 100%.
W 2018 funkcjonował Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieprz
uchwalony uchwałą Nr XLIII/238/06 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 lutego 2006 roku
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 196, poz. 1364 z dnia 25 kwietnia 2006 roku)
wraz z późniejszymi zmianami. Plan ten zawierał 2007,40 ha terenów przeznaczonych
pod zainwestowanie (zgodnie z tabelą).
Użytkowanie
terenów według
planu

Frydrychowi Gierałtowi Gierałtowic
Nidek
ce
ce
zki

Przybra Wiepr Razem
dz
z
[ha]

74,70

11,90

7,80

0

2,80

283,00

125,90

27,50

97,00

44,10

60,60

49,90

53,80

85,50

74,70

UP1, UP2

2,50

0,70

0,00

1,90

2,50

UK

0,60

0,60

0,10

0,80

0,00

0,30

2,40

U1, U1/za, U2

6,80

8,20

0,00

7,40

0,00

23,20

45,60

U/P

5,30

1,20

0,00

2,70

0,00

6,60

15,80

P

0,80

4,10

0,00

5,60

0,00

31,50

42,00

RU

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

2,80

3,80

US1, US2

0,80

1,50

6,00

0,00

0,80

2,20

11,30

ZC

1,90

0,40

0,20

0,70

0,00

1,90

5,10

W

0,10

5,70

0,00

0,00

0,10

0,20

6,10

K

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

0,10

2,60

T
KDG, KDZ, KDL,
KDD

0,30

0,00

0,10

0,00

0,00

0,10

0,50

71,00

41,70

19,10

33,80

24,30

2,60

0,00

0,00

1,40

0,90

3,50

8,40

0,70

0,20

0,00

0,50

0,00

1,60

3,00

511,70

254,50

115,60

237,3
0

150,20

MM
MN1, MN2
MU1, MU/za, MU2

KDW, KP8, KP6
KU
Powierzchnia
terenów do
zainwestowania

66,70 163,90
267,3
844,80
0
244,7
569,20
0
2,40 10,00

83,00 272,90

738,1 2007,4
0
0

W 2018 roku podjęta została uchwała Rady Gminy Wieprz Nr XXXVII/313/2018
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wieprz. Zgodnie z którą na terenie Gminy Wieprz jest 2490,13 ha
terenów przeznaczonych pod zainwestowanie (zgodnie z tabelą).
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Użytkowanie
terenów
według planu

Frydrychowi Gierałtowic Gierałtowicz
ce
e
ki

Nidek

Przybrad Wiepr
z
z

Razem
[ha]

MN

372,13

117,75

39,83

97,88

64,84

MU

159,19

99,08

62,26

121,1
8

84,76

RM

142,20

92,22

30,48

51,52

30,71

U1

1,73

1,23

0,00

2,59

0,56

252,7
945,13
0
416,6
943,13
6
117,0
464,16
3
2,89
9,00

U2

3,81

0,19

0,00

5,99

0,00

33,85

43,84

UK

0,70

0,69

0,01

0,96

0,07

0,61

3,04

U/P

5,23

0,88

0,00

2,67

0,00

9,61

18,39

P

0,00

3,35

0,00

7,50

0,00

32,37

43,22

US

0,88

1,86

0,00

1,14

0,76

2,19

6,83

USL

0,00

0,00

4,42

0,00

0,00

0,00

4,42

KU1

0,00

0,17

0,00

0,46

0,00

0,74

1,37

KU2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23
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W 2018 roku wydano 392 zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z mpzp Gminy Wieprz.
Zaopiniowano zgodność wykonywania podziału działek w 66 przypadkach tzw. wstępny
podział nieruchomości.

E Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
1. Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 31.12.2018 r. składa się z 5 budynków
w których znajduje się 6 mieszkań socjalnych, 9 mieszkań komunalnych oraz 9
budynków socjalnych o konstrukcji stalowej - szkieletowej oraz 1 budynek w bardzo złym
stanie technicznym, który został zaopiniowany przez Radę Gminy do sprzedaży
(Przybradz nr 130 dom nauczyciela) i nie wchodzi w mieszkaniowy zasób Gminy Wieprz.
Remonty budynków i lokali mieszkalnych prowadzone są na bieżąco oraz po opuszczeniu
lokali przez najemców i wynikają z konieczności utrzymania stanu technicznego budynku
na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania,
ochrony zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach budynku, zapewnienia użytkowania
budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem
zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności zapewnienia warunków umożliwiających
zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, cieplną, odprowadzenie ścieków, usuwanie
stałych odpadów i ochronę p.poż.
2. zasady polityki czynszowej
Ustalono następujące rodzaje czynszów: za lokale mieszkalne - komunalne, za lokale
socjalne – w wysokości uzależnionej od konstrukcji budynku rozróżnianych jako stalowa szkieletowa (typu „kontener”) oraz o konstrukcji tradycyjnej. Najemca oprócz czynszu
jest zobowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania.
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F Program opieki nad zabytkami
Gminny Program Opieki nad Zabytkami przyjęty został w treści określonej w uchwale
nr II/17/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wieprz na lata 2019 – 2022.
Przedmiotem Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Wieprz jest problematyka
ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Wieprz.
Jest to dokument uzupełniający
do innych aktów planowania. Istotnym jego celem jest dążenie do osiągnięcia
odczuwalnej i akceptowanej społecznie poprawy w zakresie: stanu zachowania
i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy, szeroko
pojmowanego zasobu dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego.
Program uchwalony został na lata 2019 – 2022, stąd sprawozdanie z jego realizacji
nastąpi w 2020 r.
Niemniej jednak działania z zakresu ochrony zabytków finansowane są przez gminę
Wieprz na podstawie Uchwały nr XXIV/245/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca
2013 roku w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków. W trybie przewidzianym w uchwale w 2018 r. Rada Gminy w
Wieprzu podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy
zabytkowym kościele w Nidku w kwocie 9,5 tyś. zł. z przeznaczeniem na impregnację
elewacji drewnianego kościoła. W efekcie przyznanej dotacji prace wykonane zostały
w zakresie i w okresie przewidzianym w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy,
a Parafią w Nidku.
W dniu 12 września 2018 roku odbyła się wizyta studyjna „Turystyka sakralna
i historyczna obszaru LGD Dolina Soły” zrealizowana w ramach projektu: "Wykorzystanie
zasobów lokalnych szansą na rozwój Małopolski Zachodniej" finansowanego ze środków
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. W ramach wizyty
mieszkańcy obszaru trzech współpracujących ze sobą lokalnych grup działania:
Stowarzyszenie LGD "Dolina Soły", Stowarzyszenie LGD "Wadoviana" oraz
Stowarzyszenie LGD "Dolina Karpia" poznawały obiekty sakralne naszego terenu. Jednym
z przystanków na trasie wizyty był zabytkowy kościół w Nidku. W trakcie spotkania
dokonano prezentacji gminy oraz jej lokalnych wyrobów. Zaprezentowano historię gminy
oraz drewnianego kościoła w Nidku.

G. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2021
na terenie Gminy Wieprz został przyjęty uchwałą nr XXXV/293/2018 Rady Gminy Wieprz
w dniu 22 lutego 2018 r. Uchwalony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy
i ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 r. zrealizowano priorytetową pozycję w planie – budowę zbiornika na wodę pitną
o poj.440 m³ w Gierałtowicach o wartości 394.674,39 zł/netto/. W oparciu o dotację
celową z budżetu Gminy i środki własne zakładu. Przekazany do eksploatacji zbiornik
będzie pełnił rolę dodatkowego rezerwuaru wody pitnej dla rosnącej liczby odbiorców
usług.
Ponadto w ramach realizacji planu przeprowadzono modernizację infrastruktury
istniejącego zbiornika wody w Wieprzu, adaptując go do celów p.poż. i ochrony mienia
mieszkańców.
Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata
2017 – 2019”, będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w roku
2018 wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej na ulicy Kuwik o długości 0,240 km oraz
został opracowany projekt
dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej
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uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz budowa
o odcinku ok. 500 m w obrębie zlewni IV , ul. Słoneczna”.

sieci kanalizacji sanitarnej

H. Plan gospodarki niskoemisyjnej

Frydrychowice

Przybradz

Nidek

Wieprz

Podsumowanie

wypłacono w
2018 r.

Gierałtowice

podpisano
umowy
podpisano
umowy na
kwotę

Gierałtowiczki

Jest to dokument o charakterze strategicznym, w którym wyznaczone
są szczegółowe cele, które umożliwią obniżenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz.
Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku
tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, którego głównymi celami
są: podniesienie efektywności energetycznej o 20%, podniesienie udziału OZE w miksie
energetycznym oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (tzw. pakietu 3x20)
do 2020 r. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy
o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014–2020.
Jednym z głównych założeń projektu jest dofinansowanie do wymiany starych
kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła opalane gazem, węglem oraz biomasą.
W 2018 roku Gmina Wieprz przystąpiła do realizacji Projektu Ograniczenie niskiej emisji
na terenie Gminy Wieprz poprzez montaż ekologicznych kotłów gazowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.
W ramach projektu przewidziana jest wymiana 100 starych kotłów węglowych na nowe
kotły opalane gazem. W roku 2018 podpisano 29 umów na kwotę 369,445,50 zł –
wypłacono kwotę 70705,01 zł.

2

3

4

1

4

15

29

25
909,50
zł
12
075,00
zł

38
784,50
zł

52
145,00
zł

50
303,50
zł

188
303,00 zł

369
445,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

14
000,00
zł
14
000,00
zł

0,00 zł

44
630,01 zł

70
705,01 zł

Gmina Wieprz również uczestniczy w projekcie pn. „Wdrażanie Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii
Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021. W ramach tego projektu na pół
etatu zatrudniony jest Ekodoradca. Do zadań Ekodoradcy należy między innymi
udzielanie informacji mieszkańcom, co do dofinansowań do wymiany kotłów
odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji budynków. W 2018 roku Ekodordca
przygotował do wydruku 7500 ulotek i broszur, które zostały dostarczone mieszkańcom.
Przeprowadzone zostały spotkania w szkołach z lokalnymi liderami w czasie których
przedstawione były informacje dotyczące jakości powietrza oraz tego, jakie działania
podejmować, aby ograniczyć niską emisję. W 2018 roku zostały zorganizowane również
stoiska Ekodoradcy na dwóch głównych imprezach Gminy Wieprz. W czasie święta Gminy
Wieprz mieszkańcy korzystający z porad dostali upominki w postaci zestawu oszczędności
energii. Natomiast w czasie Dożynek Gminnych na utworzonym stoisku Ekodoradcy
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mieszkańcy oprócz porady obdarzani byli roślinami, jako symbolem czystego powietrza.
W roku 2018 Ekodoradca prawie 1700 razy udzielał informacji mieszkańcom w sprawach
dofinansowań oraz modernizacji ekologicznej budynków. Przeprowadzono również 10
badań kamerą termowizyjną wypożyczoną z Urzędu Marszałkowskiego w ramach
projektu.
Gmina Wieprz w 2018 roku otrzymała dla przedszkoli oraz żłobka w sumie
8 oczyszczaczy powietrza. Przekazanie zostało połączone z przeprowadzeniem zajęć
w przedszkolach oraz spotkań z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka. Zajęcia
i spotkania prowadził Ekodoradca. Dodatkowo w każdej z placówek odbywały się
dodatkowe zajęcia, na których dzieci uczestniczyły w grach i zabawach mających na celu
wskazanie problemu niskiej emisji.
Gmina Wieprz próbowała również uzyskać dofinansowanie do wymiany starych kotłów
węglowych na ekologiczne w projekcie PONE dofinansowywanym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wnioskowano
o dofinansowanie do 66 kotłów zgodnych z certyfikatem ekodesigne oraz 5 gazowych.
Dofinansowanie na zasadzie konkursowej nie zostało przyznane.
w 2018 roku w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej wykonano termomodernizację
budynku żłobka zlokalizowanego w miejscowości Frydrychowice polegającą na ociepleniu
ścian zewnętrznych budynku styropianem gr 15 cm i wykonaniem wypraw tynkarskich –
kwota 132 078,44 zł. W ramach nadbudowy zakończono termomodernizacje budynku
OSP i WDK we Frydrychowicach poprzez docieplenie stropu nad ostatnią użytkową
kondygnacją łączną warstwą 30 cm wełny mineralnej / styropianu – kwota 523 000 zł.
Zaplanowano termomodernizację ZSP nr 2 w Wieprzu oraz kompleksową
termomodernizację budynku biurowo – administracyjnego usytuowanego przy
ul. Pogodnej oraz budynku GŚDS w Wieprzu.

I. Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 20142020
CEL STRATEGICZNY I - AKTYWIZACJA I INTEGRACJA GRUP ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
1. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia ubóstwa i poprawy warunków życia osób
i rodzin żyjących w biedzie.
Lp.

FORMA POMOCY

LICZBA
RODZIN

KWOTA

1.

Zasiłki stałe

32

145 304

2.

Zasiłki okresowe

51

94346

3.

Zasiłki celowe i celowe na zakup żywności

145

133 576

4.

Zasiłki w formie pokrycia kosztów dożywiania
dla dzieci i dorosłych

59

45 095

5.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od
zasiłków stałych oraz klientów CIS

22

10993

6.

Decyzje kierujące do Gminnego
Środowiskowego Domu Samopomocy

19

-

7.

Usługi opiekuńcze świadczone w domu
podopiecznego

15

117 223

Strona | 44

8.

Osoby skierowane do CIS w ramach
kontraktu socjalnego

11

-

9.

Stypendia szkolne

26

-

10.

Osoby wykonujące Prace społecznie
użyteczne

3

-

11.

Osoby korzystające z pomocy PKPS, Caritas,
kuchnia brata Alberta

13

-

2. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia zwłaszcza długotrwałego i eliminowanie jego
negatywnych skutków. Skierowanie 11 osób na realizację kontraktu socjalnego
w CIS. Realizacja prac społecznie użytecznych przez 3 osoby. Prowadzenie pracy
socjalnej motywującej do uzyskania zatrudnienia. Udzielenie pomocy finansowej dla
39 rodzin z tytułu bezrobocia.
3. Tworzenie warunków readaptacji społecznej dla osób i grup wykluczonych społecznie
i zagrożonych marginalizacją (w szczególności osób bezdomnych i opuszczających
zakłady karne). W 2018r po opuszczeniu zakładu karnego pomoc otrzymały 4 osoby.

CEL STRATEGICZNY II- BUDOWANIE SYSTEMU WSPARCIA RODZINY ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Żłobek "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach podejmuje działania w ramach
realizacji polityki społecznej - wspieranie rodziny:
- działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne,
- zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i wzmacnianie dziecięcych
kompetencji interpersonalnych i społecznych.
Zajęcia realizowane są zgodnie z miesięcznym planem pracy, dostosowane do wieku
i rozwoju dziecka. Nieodpłatnie prowadzone są zajęcia z j. angielskiego i rytmiki.
Dużym zainteresowaniem cieszy się:
- organizowanie przyjęć urodzinowych dla dzieci. Specjalnie przygotowany w naszej
placówce tort okolicznościowy, kartka urodzinowa dla Jubilata oraz dekoracja sali
wykonana na tę okoliczność podkreśla ważność tego dnia - wspólne zabawy integrują
grupę,
- pożegnanie absolwentów - każde dziecko na pożegnanie otrzymuje „Misiową torbę”
w której, znajdują się prace plastyczne, wykonane przez okres pobytu w żłobku i dyplom
ukończenia żłobka,
- Warsztaty Twórczego Działania - Sensoplastyka - Zajęcia oparte na ekologicznych
i biodegradowalnych materiałach plastycznych z wykorzystaniem bezpiecznych
produktów: mąka, woda i barwniki spożywcze,
- Dzień Babci i Dziadka, podczas którego corocznie spotykają się ze sobą cztery
pokolenia: dzieci, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie,
- Dzień Rodziny, największa impreza w naszej placówce połączona z urodzinami żłobka,
- Spotkanie z Mikołajem, podczas którego dzieci dostają prezenty i dyplomy Grzecznego
Dziecka,
- Wigilia - wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, życzenia,
W ramach realizowania ścieżki prozdrowotnej rodzice mają możliwość zaszczepienia
dziecka przeciw ospie w swoich ośrodkach zdrowia.
Żłobek wdraża rodziców i dzieci w rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie
idei wymiany książek w ramach akcji ,,Mole książkowe” i w inne okolicznościowe
wydarzenia: zorganizowano wernisaż plastyczny z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
Żłobek umożliwia rodzicom/opiekunom prawnym podjęcie aktywności zawodowej.
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Na dzień 31.12.2018

Zatrudniony/a
Matka/opiekun
Ojciec/opiekun
prawny
prawny
40
43

43 rodziców/opiekunów
prawnych

Rok 2018
Dzieci
przebywające w
ciągu roku:
69 dzieci

Na dzień
31.12.2018

43 dzieci

Aktywnie poszukujący/a pracy
Matka/opiekun
Ojciec/opiekun
prawny
prawny
3
0

Gmina Wieprz

Pozostałe Gminy

W tym chłopcy

W tym
dziewczynki

52 dzieci

17 dzieci

36 dzieci

33 dzieci

Gmina
Wieprz

Pozostałe
Gminy

W tym
chłopcy

W tym
dziewczynki

Niezaspokojone
zapotrz. na miejsce w
żłobku na podstawie
złożonych wniosków o
przyjęcie dziecka

34 dzieci

9 dzieci

24 dzieci

19 dzieci

0

2. Wspieranie rodzin z dziećmi w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku.
Realizacja tego zadnia opisana jest w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2017-2019.
Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr XXV/249/2013 Rady Gminy
Wieprz z dnia 12.08.2013r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych Gminy Wieprz
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym.
Warunkiem uzyskania pomocy jest:
- stałe zamieszkanie na terenie gminy Wieprz,
- uprawianie dyscypliny objętej systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży,
- nieukończenie 25 lat życia w chwili przyznawania stypendium,
- zajęcie co najmniej 3 miejsca we współzawodnictwie sportowym rangi wojewódzkiej lub
- zajęcie co najmniej 5 miejsca w mistrzostwach Polski lub
- zakwalifikowanie się do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub
- zakwalifikowanie się do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
- zajęcie medalowego miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych,
w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.
Stypendia przyznane zostały w 2 kategoriach: karate, wspinaczka sportowa.
Nagrodzonych zostało 3 uczniów. Dwoje spośród nich otrzymywało miesięcznie wsparcie
z budżetu gminy Wieprz w kwocie 300,00 zł, a 1 osoba wsparcie w kwocie 150 zł
miesięcznie. Ogólna roczna kwota przyznanych stypendiów sportowych w 2018r.
to: 9.000,00 zł
Lokalny Animator Sportu
W okresie od 01.03.2018 do 30.11.2018r. Gmina Wieprz zawarła umowy z trzema
animatorami sportu na przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na boiskach
sportowych Orlik w Wieprzu i we Frydrychowicach.
Na podstawie wniosku aplikacyjnego złożonego przez urząd, gmina Wieprz otrzymała
dofinansowanie projektu Lokalny Animator Sportu z Fundacji Orły Sportu z Pucka,
w którym gmina zobowiązała się do zapewnienia i pokrywania wynagrodzenia
animatorów w 50% i wyniosła w 2018r. 20.700 zł
W ramach zajęć sportowych zorganizowano regularne zajęcia treningowe dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych oraz imprezy, takie jak: turnieje dzikich drużyn, wiejskie
konkurencje sportowe, wakacyjna szkółka piłkarska dla dzieci, organizacja dnia dziecka,
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wakacyjne turnieje piłki nożnej, festyny rodzinne, Gminny Turniej Piłki Nożnej, turniej
tenisa ziemnego osób dorosłych.
Dotacje w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Kluby sportowe do 15 września każdego roku składają ofertę – wniosek o przyznanie
wsparcia projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na podstawie Uchwały
nr II/10/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: określania
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu.
W 2018 roku gmina Wieprz udzieliła wsparcia finansowego z budżetu gminy w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu, na realizację projektu pod nazwą „Sprzyjanie rozwojowi
sportu w Gminie Wieprz w 2018 roku", następującym klubom:
Ilość drużyn

Kwota przyznanej dotacji
na 2018

Klub
LKS Wieprz

74 000,00 zł

5

LKS Gierałtowice

51 500,00 zł

5

4 500,00 zł

0

30 000,00 zł

3

LKS Przybradz
LKS Frydrychowice
Suma

160 000,00 zł

W ramach dotacji została dofinansowana działalność 4 klubów z gminy Wieprz. Z dotacji
tej kluby opłacały m. in. energię elektryczną, ubezpieczenie zawodników, opłaty
w podokręgach, trenerów, zakup sprzętu sportowego, przejazdy na zawody, delegacje
sędziowskie, paliwo do kosiarek, utrzymanie boisk.
Ogólna kwota przyznanych dotacji na sport to: 160.000 zł.
1. Koncentracja działań na rodzinie przeżywającej trudności.
W 2018r z pomocy społecznej z rożnych powodów skorzystało 171 rodzin w tym 429
osób.
CEL
STRATEGICZNY
III
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

-

POPRAWA

JAKOŚCI

ŻYCIA

OSÓB

STARSZYCH

1. Tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełnienie
społecznie aktywnej roli i integrację ze środowiskiem.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu ludzi starszych poprzez dążenie do zwiększenia
aktywności życiowej oraz pomoc w łagodzeniu trudności wynikających z wieku, stanu
zdrowia.
W ramach tego zadania realizowane są usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ilości 238 świadczeń za kwotę
8 330zł. Ponadto usługi opiekuńcze w domu podopiecznego świadczą 3 opiekunki
środowiskowe w ilości 2 548 godzin za kwotę 117 223zł. Opieką objętych jest 15 rodzin
na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych. Ponadto, w 2018r. na podstawie
dokonanej analizy sytuacji złożono wniosek w ramach programu SENIOR+ o utworzenie
Dziennego Domu Pomocy Społecznej na terenie Gminy Wieprz.
W 2018 roku gmina pokrywała koszty pobytu 3 mieszkańców gminy w całodobowych
domach pomocy społecznej
W 2018 roku Gmina Wieprz utworzyła i wyposażyła Klub Senior+. Klub Senior+
funkcjonuje jako kontynuacja zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku
w integracji z młodzieżą”, który funkcjonował w Gminie Wieprz od 2013 roku.
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Całkowity koszt utworzenia Klubu Senior+ wyniósł 175.000 zł z czego dotacja
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 140.000 zł. Koszt utworzenia Klubu
obejmował przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń i wyposażenie sal zajęć oraz
kuchni.
Klub od 01.01.2019 funkcjonuje w pięciu miejscowościach Gminy Wieprz:
W Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu – Klub główny oraz filie:
a) W Wiejskim Domu Kultury w Frydrychowicach
b) W Wiejskim Domu Kultury w Nidku
c) W Wiejskim Domu Kultury w Przybradzu.
d) W Wiejskim Domu Kultury w Gierałtowicach.
Adresatami projektu są mieszkańcy Gminy Wieprz, którzy ukończyli 60 rok życia.
Realizacja zadania przewiduje objęcie wsparciem Klubu w każdej miejscowości po 30
osób starszych, w sumie - w pięciu miejscowościach w zajęciach oferowanych przez Klub
weźmie udział 150 osób, mieszkańców Gminy Wieprz.
CEL STRATEGICZNY IV - ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA
UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W RODZINIE
1. Zapobieganie uzależnieniom i minimalizowanie skutków ich występowania.
2. Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie i minimalizowanie skutków
jej występowania.
Realizacja tego zadnia opisana jest w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieprz.
CEL STRATGICZNY V - PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI ŚRODOWISKA
LOKALNEGO
1. Profesjonalizacja służb społecznych.
2. Społeczeństwo obywatelskie jako czynnik integracji lokalnej:
Kompetencje pracowników są systematycznie podnoszone poprzez uczestnictwo
w profesjonalnych szkoleniach dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
czy wspierania rodziny.

J. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
1. Zwiększenie dostępności działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie realizowane jest w większości przez szkoły. Zrealizowano
6 programów profilaktycznych dla 730 osób. Ponadto na bieżąco propagowane są
ulotki o możliwościach skorzystania z pomocy przez osoby potrzebujące w różnych
miejscach. Zamieszczono 2 materiały informacyjne w prasie lokalnej. W 2018r
procedurą pomocową „Niebieska karta” objętych było 27 rodzin.
2. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin będących ofiarami przemocy
w rodzinie/zagrożonych przemocą w rodzinie. W 2018r. z pomocy specjalistycznej
dla osób dotkniętych przemocą skorzystało 145 osób w tym 28 z pomocy
psychologicznej, 68 z pomocy prawnej oraz 49 z pomocy socjalnej.
3. Zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przemocy w rodzinie. Pomoc
realizowana przez powiat w ramach programu dla sprawców przemocy domowej.
Ze względu na fakt, że udział sprawcy przemocy w programie jest dobrowolny nie
udało się nakłonić żadnej osoby z terenu gminy do udziału.
4. Zwiększenie
skuteczności
działań
osób
zobowiązanych
i
uprawnionych
do przeciwdziałania zjawisku
przemocy w rodzinie. 2 pracowników ośrodka
skorzystało ze szkolenia w celu wzmocnienia swoich kompetencji zawodowych.
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Zorganizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w rodzinie

K. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wieprz na lata
2017-2019
1. Wsparcie finansowe rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych.
Służby społeczne dbają o pozyskanie możliwych środków finansowych dla rodzin.
W 2018r z pomocy z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego skorzystały 22 rodziny, w tym z 11 rodzinami
pracuje asystent rodziny. 10-cioro dzieci z 6 rodzin zostało umieszczonych w pieczy
zastępczej na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego. Koszt pobytu to kwota
62 903,93zł.
2. Profesjonalne wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji
wychowawczych realizowane przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny,
kuratora społecznego
3. Wzmocnienie
umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych
rodzin.
Wykonywane
z asystentem rodziny przez systematyczną częstą pracę z rodzicami (odrabianie
lekcji, wykonywanie obowiązków domowych, spędzanie wolnego czasu itp.) z 27
dzieci z 11 rodzin. Wsparcie dotyczy w większości przypadków rodzin zagrożonych
umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.
4. Poprawa świadomości społecznej w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodzin
w środowisku lokalnym. Promowanie sposobów spędzania wolnego czasu, wspieranie
działań sportowych, kulturalnych itp.

L. Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie
Wieprz
Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018
w Gminie Wieprz zawiera w sobie zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Program
finansowany jest w całości z funduszy pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Do działającej na podstawie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom, Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wieprzu wpłynęło 23 nowe wnioski o objęcie leczeniem osoby nadużywającej alkohol,
z czego 7 spraw zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Wadowicach o objęcie
przymusowym leczeniem odwykowym. Z pozostałymi osobami przeprowadzono rozmowy
motywujące do podjęcia leczenia. Równocześnie udzielono informacji o formach
i możliwościach leczenia i korzystania z grup wsparcia oraz o możliwościach korzystania
z profesjonalnej pomocy w Punkcje Konsultacyjnym w Wieprzu.
Komisja ds. Kontroli Punktów weryfikowała wnioski o zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych i przeprowadziła 36 kontroli przestrzegania warunków sprzedaży
alkoholu u przedsiębiorców, którzy posiadają takie zezwolenia i sporządziła protokoły
pokontrolne.
Zgodnie z zapisami Programu funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy
Rodzinie i Uzależnień Alkoholowych, gdzie zatrudnionych na umowę zlecenie jest
3 specjalistów ds. uzależnień. Punkt Konsultacyjny czynny jest pięć dni w tygodniu,
w godzinach rannych i popołudniowych zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.
Praca konsultantów skoncentrowana jest na pracy z ludźmi mającymi problem
z alkoholem. Prowadzona jest także grupa psycho-edukacyjna dla osób uzależnionych.
Z wsparcia korzystają również osoby współuzależnione.
Przez Wójta Gminy Wieprz, Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Punkt Konsultacyjny organizowany jest coroczny Konkurs

Strona | 49

Profilaktyczny. W 2018r. obejmował swoją tematyką problem uzależnień behawioralnych,
od alkoholu i narkotyków. Zgłoszonych zostało 41 prac w trzech kategoriach wiekowych.
W czerwcu zorganizowano konferencję „Alkohol – wiem, rozumiem, reaguję”, w trakcje
której
terapeuta ds. uzależnień uświadamiał zgromadzonych o konsekwencjach
i zagrożeniach płynących ze sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
a policjant informował o prawnych konsekwencjach z tym związanych. W konferencji
wzięło udział wielu sprzedawców, nauczycieli i osób zainteresowanych tym problemem.
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieprzu
podejmuje współpracę z pracownikami Punktu Konsultacyjnego, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, szkołami, biegłymi sądowymi oraz Policją. Gmina Wieprz ma także,
podpisaną umowę na wspieranie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Białej, gdzie z terenu naszej Gminy w 2018r. zostało doprowadzonych 30 osób.
W ramach profilaktyki organizowane są różne formy spędzania wolnego czasu.
Dorośli brali udział w zajęciach aerobiku w Gierałtowicach, Frydrychowicach, Nidku
i Wieprzu na które uczęszcza ok. 45 osób tygodniowo. Opłacony był także trener piłki
nożnej, który prowadził treningi z 17 chłopcami. Miały miejsce również zajęcia
krajoznawcze pod nazwą „Kulinarny Klub Podróżnika”, gdzie comiesięcznie spotykało się
około 40 osób.
W
każdej
szkole
naszej
gminy
prowadzone
są
zajęcia
świetlic
socjoterapeutycznych. Tygodniowo bierze w nich udział ok. 80 uczniów. W ramach zajęć
zapewniany jest uczestnikom poczęstunek.
Przez cały rok podejmowane są różnorodne działania profilaktyczne. Począwszy
od ulotek informacyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców, poprzez stałą
ekspozycję gazetek, plakatów propagujących życie bez nałogów, a kończąc na
bezpośrednich akcjach ze społeczeństwem.

M. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 przyjęty został Uchwałą
XXXI/268/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie: przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
W programie współpracy wyznaczono następujące priorytetowe zadania gminy
do wykonania w 2018r. obejmujące następujące obszary:
1. ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2. promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia oraz rehabilitacji uzależnień;
3. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
4. edukacji w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej i dydaktycznej;
5. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;
6. kultury fizycznej i sportu, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
7. ekologii, w tym w zakresie zieleni gminnej i zakrzewień,
8. bezpieczeństwa publicznego;
9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
10. współpracy ze społecznościami lokalnymi.
Zadaniami Programu były:
1. wspieranie działań z zakresu opieki społecznej;
2. wspomaganie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
3. wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom
społecznym;
4. organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży;
5. wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia;
6. wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień;
7. organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży;
8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
9. organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
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10. remonty obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne, sportowe, oświatowe
i społeczne;
11. wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska;
12. wspieranie społecznych inicjatyw kulturalnych;
13. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych utratą pracy;
14. wspieranie działalności mającej na celu ogólnie pojęty rozwój Gminy;
15. promocja i organizacja wolontariatu;
16. wspieranie realizowanych na terenie Gminy przedsięwzięć artystycznych.
17. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
18. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka.
W 2018 roku ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert oraz zlecono realizację 4 zadań
w trybie bezkonkursowym, dofinansowano 10 organizacji, podpisano 14 umów na kwotę
ogólną 234.130,00 zł.
Program roczny w 2018 roku był realizowany i monitorowany w 5 obszarach.
Obszar I - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - „organizacja imprez
sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych)” w 2018r.
Na realizacje zadań wybranych w ramach tego obszaru zostały przekazane środki
finansowe do kwoty ogółem 18.000,00 zł.
Do otwartego konkursu ofert przystąpiły 4 organizacje, a były to:
1. Ludowy Klub Sportowy Victoria Nidek;
2. Uczniowski Klub Sportowy Płomienie Wieprz.
3. Uczniowski Klub Sportowy „Adrenalina” Frydrychowice;
4. Małopolski Klub Karate Andrychów
W ramach konkursu złożono oferty na sumę oczekiwanego wsparcia finansowego
w kwocie 18.000,00 zł ogółem. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz po
rozpatrzeniu propozycji przedstawionej Wójtowi Gminy Wieprz przez Komisję
Konkursową, Wójt Gminy Wieprz dokonał wyboru 4 ofert - udzielając łącznej dotacji
w kwocie 18.000,00 zł.
Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie:
1. Ludowy Klub Sportowy Victoria Nidek – kwota 5786,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy Płomienie Wieprz - kwota 4196,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Adrenalina” Frydrychowice – kwota 3536,00 zł
4. Małopolski Klub Karate Andrychów – kwota 4482 zł.
Kwota wykorzystanych dotacji na realizację zadania publicznego: 18.000,00 zł.
Ilość osób biorących udział w zadaniu: 180
Obszar II - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
„Organizacja stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Wieprz w okresie od 23.06.2018r. do 31.08.2018r.”
Na realizacje zadań wybranych w ramach tego obszaru zostały przekazane środki
finansowe do kwoty ogółem 5.000,00 zł.
Do otwartego konkursu ofert przystąpiły 2 organizacje, a były to:
1. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wieprz,
2. Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Gierałtowice
W ramach konkursu złożone zostały 2 oferty. W wyniku przeprowadzonego konkursu
ofert oraz po rozpatrzeniu propozycji przedstawionej Wójtowi Gminy Wieprz przez
Komisję Konkursową, Wójt Gminy Wieprz dokonał wyboru 2 ofert udzielając dotacji
w kwocie 5.000,00 zł.
Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie:
1. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wieprz - kwota 3296,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Gierałtowice - kwota 1704,00 zł
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Kwota wykorzystanych dotacji na realizację zadania publicznego: 5.000,00 zł.
Ilość osób biorących udział w zadaniu: 70
„Organizacja wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Wieprz w okresie od 23.06.2018r. do 31.08.2018r.”
Na realizację zadań wybranych w ramach tego obszaru zostały przekazane środki
finansowe do kwoty ogółem 30.000,00 zł.
Do otwartego konkursu ofert przystąpiły 2 organizacje, a były to:
1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą
w Wieprzu,
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Wieprzu.
W ramach konkursu złożone zostały 2 oferty. W wyniku przeprowadzonego konkursu
ofert oraz po rozpatrzeniu propozycji przedstawionej Wójtowi Gminy Wieprz przez
Komisję Konkursową, Wójt Gminy Wieprz dokonał wyboru 2 ofert udzielając dotacji
w kwocie 30.000,00 zł.
Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następującą dotację na realizację zadania:
1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu
-kwota 11105,00 zł
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Wieprzu - kwota 18895,00 zł
Kwota wykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego: 30.000 zł
Ilość osób biorących udział w zadaniu: 74
Obszar III - Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania działań na
rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez
prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Na realizację zadań wybranych w ramach tego obszaru zostały przekazane środki
finansowe do kwoty ogółem 100.000,00 zł.
Do otwartego konkursu ofert przystąpiła 1 organizacja, a było to:
1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu.
W ramach konkursu złożona została 1 oferta. W wyniku przeprowadzonego konkursu
ofert oraz po rozpatrzeniu propozycji przedstawionej Wójtowi Gminy Wieprz przez
Komisję Konkursową, Wójt Gminy Wieprz dokonał wyboru 1 oferty udzielając dotacji
w kwocie 100.000,00 zł.
Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następującą dotację na realizację zadania:
1. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu
w kwocie 100.000,00 zł;
Kwota wykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego: 100.000,00 zł
Ilość osób biorących udział w zadaniu: 17
Obszar IV - Wspieranie działań z zakresu opieki społecznej pn. „Wspieranie
osób w podeszłym wieku
w integracji z młodzieżą” poprzez prowadzenie
ośrodka wsparcia od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Na realizację zadań wybranych w ramach tego obszaru zostały przekazane środki
finansowe do kwoty ogółem 68.130,00 zł (z czego 46.530,00 zł to dotacja celowa
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).
Do otwartego konkursu ofert przystąpiła 1 organizacja, a było to:
1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą
w Wieprzu.
W ramach konkursu złożona została 1 oferta. W wyniku przeprowadzonego konkursu
ofert oraz po rozpatrzeniu propozycji przedstawionej Wójtowi Gminy Wieprz przez
Komisję Konkursową, Wójt Gminy Wieprz dokonał wyboru 1 oferty udzielając dotacji
w kwocie 68.130,00 zł.
Kwota wykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego: 68.130,00 zł
Ilość osób biorących udział w zadaniu: 150
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Obszar V - Oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub
regionalnym w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, złożone przez organizacje pozarządowe z pominięciem otwartego
konkursu ofert (tryb bezkonkursowy) spełniające łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez
organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Złożone oferty na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym
(uproszczonym):
1. „Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz
patologicznych” złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom
„Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu. Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następującą
dotację na realizację zadania w kwocie 4.000,00 zł.
Kwota wykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego: 4.000,00 zł
Ilość osób biorących udział w zadaniu: ok. 39
2. „Smaki Świąt Wielkanocnych – KGW Frydrychowice /Smaczne potrawy na Dzień Matki
– KGW Przybradz” w okresie od 25.03.2018r. do 30.05.2018r. złożona przez
Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Wieprz z siedzibą 34-122 Gierałtowiczki ul. Pogodna
35. Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następującą dotację na realizację zadania
w kwocie 3.800,00 zł.
Kwota wykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego: 3.800,00 zł
Ilość osób biorących udział w zadaniu: ok. 100
3. „Smaki wigilii – KGW Wieprz” w okresie od 01.12.2018r. do 22.12.2018r. złożona
przez Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Wieprz z siedzibą 34-122 Gierałtowiczki
ul. Pogodna 35. Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następującą dotację na realizację
zadania w kwocie: 2.200,00 zł.
Kwota wykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego: 2.200,00 zł
Ilość osób biorących udział w zadaniu: ok. 100
2. Oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym
z zakresu ochrony zdrowia, rodzaj zadania publicznego – działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych, złożone przez organizacje pozarządowe z pominięciem otwartego
konkursu ofert (tryb bezkonkursowy)
1. ,,Chcemy być aktywni" w okresie od 01.03.2018r.do 31.05.2018r. złożona przez
Fundację „Promyczek” z siedzibą w 34-120 Targanice ul Dobra 4, polegające na
zorganizowaniu dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Wieprz zajęć indywidualnych
rehabilitacyjnych, ruchowych, korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej,
logorytmicznych. Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następującą dotację
na realizację zadania w kwocie: 3.000,00 zł.
Kwota wykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego: 3.000,00 zł

Ilość osób biorących udział w zadaniu: 5

N. Inne obowiązujące programy, strategie i działania Wójta
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz
96% taki procent ogółu mieszkańców gminy segregowało odpady w 2018 roku.
W ramach gospodarki odpadami odebrano od mieszkańców 2 686,197 Mg odpadów
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów wykonawca otrzymał kwotę 617 570,95zł
Na sprzątanie terenu gminy (umowy zlecenia, worki, rękawiczki, edukacja ekologiczna)
wydano kwotę w wysokości 16 100,00zł
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2018 r.
W roku 2018 Gmina Wieprz uchwałą nr XXXVI/308/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 28
marca 2018r przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2018 r. Program ten gwarantował
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przeznaczenie 68000,00 zł na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz tymi, które
uległy wypadkom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. W związku z tym zostały
podpisane umowy na:
 Zbieranie, transport i przekazanie zwłok padłych zwierząt do utylizacji.
 Wyłapanie zwierząt uznanych za bezdomne tj. zagubionych zabłąkanych
i porzuconych w szczególności psów a także innych zwierząt, które w wyniku
zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować.
 Przyjęcie i przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
 Wykonanie elektronicznego znakowania psów i kotów (chipowanie) oraz
wykonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów.
W czasie 2018 zapewniono opiekę w schronisku 15 psom, 4 kotom. Dodatkowo
przeprowadzono uśpienie ślepego miotu (5 sztuk psów). Zbierano również
i przekazywano do utylizacji padłe zwierzęta głównie poszkodowane w czasie kolizji
z samochodami. Głównie zbierane były psy, koty, sarny, zające. Mieszkańcy również
chętnie poddawali psy i koty sterylizacji i kastracji, która dofinansowywana była w 50%
oraz elektronicznemu znakowaniu, które finansowane było w 100%. Program w całości
wyniósł 44 802,60zł.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wieprz.
Rada Gminy Wieprz w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzenia w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przystąpiła do przeprowadzenia nowej procedury
opracowania i uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który
stanowi akt prawa miejscowego.
Na podstawie projektów regulaminów przedłożonych Radzie przez operatorów
wodociągowo-kanalizacyjnych świadczących usługi na terenie gminy, Rada Gminy
przyjęła uchwałą własny projekt regulaminu i przesłała go do zaopiniowania przez
Dyrektora RZGW Kraków.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii regulamin został zatwierdzony uchwałą nr XL/337/2018
Rady Gminy Wieprz w dniu 25.09.2018. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków określa ogół praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
oraz odbiorców, kompleksowo regulując świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych
będących zadaniem własnym samorządu gminnego.
Operatorzy opracowali i wdrożyli w życie kompletną dokumentację wykonawczą, wzory
dokumentów niezbędne do realizacji regulaminów.
Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu w 2018 roku dostarczył odbiorcom wodę
w ilości 427.973,7 m³, jest to o 11.430 m³ więcej niż w 2017 roku - wzrost o 2,74%.
Za sprzedaną wodę zakład osiągnął przychód netto w wysokości 1.932.277,51 zł i jest on
o 59.537,76 zł większy niż w 2017 roku -wzrost o 3,18%.
W 2018 roku odebrano 105 szt przyłączy wodociągowych, jest to o 61 szt więcej niż
w 2017 roku.
Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu w 2018 roku:
ilość zawartych umów na odprowadzenie ścieków w
333
2018 roku (szt.)
ilość wydanych warunków technicznych podłączenia
199
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w 2018
roku (szt.)
ilość ścieków odprowadzonych siecią kanalizacji
70525
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Andrychowie w
2018 roku (m3 )
ilość wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej w
7,96
miejscowości Wieprz w 2018 roku (km)
wartość nakładów poniesionych na budowę/rozbudowę
1 589 276,42
sieci kanalizacji sanitarnej w 2018 roku (zł netto)
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Uchwała nr XXIV/243/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie: założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Wieprz.
W ww. planie uwzględniono kierunki rozwoju gminy narzucone przez regionalne jak
również lokalne plany zagospodarowania przestrzennego. Gmina Wieprz zgodnie
z powyższym odpowiedzialna jest za planowanie i zorganizowanie dostawy ciepła, energii
elektrycznej i paliw gazowych na obszarze swojej gminy, planowanie i zorganizowanie
oświetlenia dróg publicznych na obszarze swojej gminy, pokrycie kosztów oświetlenia
ulic, placów i dróg przebiegających przez obszar gminy.
Gmina na zasadach i w przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
jednolity, Dz.U z 2018 r. nr 1234, z późn. zm.), zapewnia lokale socjalne i lokale
zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich
dochodach, tworzy i posiada zasób mieszkaniowy, który służy do wykonywania ww.
zadań.
Realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:
Źródło pozyskanego
wsparcia
Lp.

Tytuł projektu

Zakres projektu

1.

Modernizacja kształcenia
zawodowego w
Małopolsce II

Poradnictwo edukacyjno –
zawodowe dla 295 uczniów
szkół gimnazjalnych z terenu
gminy Wieprz

Środki z funduszy UE:

Rozwój eUsług
publicznych w Gminie
Wieprz

Wdrożenie nowych eUsług
publicznych zwiększających
dostęp mieszkańców do usług i
informacji będących w
dyspozycji Urzędu Gminy w
Wieprzu.

Środki z funduszy UE:

Budowa sceny
koncertowej w Wieprzu

Budowa stałej sceny
koncertowej na terenie
kompleksu sportowego w
Wieprzu

Środki z funduszy UE:

Przebudowa drogi oraz
budowa chodnika przy
drodze gminnej
G000028 w Przybradzu

Zakres rzeczowy:

Środki z funduszy UE:

Przebudowa jezdni oraz budowa
chodnika w km 0+007 - 0+057.

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020

Rozwijamy kompetencje
cyfrowe w Gminie
Wieprz

Szkolenia z zakresu obsługi
komputera dla 65 osób w wieku
25 – 74 lat z terenu wszystkich
sołectw gminy Wieprz

Środki z funduszy UE:

2.

3.

4.

5.

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego 2014 2020

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego 2014 2020

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa na lata
2014-2020
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Realizacja projektów finansowanych ze środków krajowych:

Źródło pozyskanego
wsparcia
Lp.

Tytuł projektu

Zakres projektu

1.

Konserwacja kapliczki
murowanej Św. Jana
Nepomucena
z poł. XIX w. w
Gierałtowicach

Zakres rzeczowy:
- odczyszczenie zabrudzeń i
przemalowań
- odsolenie powierzchni
- wylanie fundamentu
- izolacje
- zabezpieczenie chemiczne
- wykonanie i montaż
zadaszenia na figurę Św. J.
Nepomucena
Budowa boiska ze sztucznej
nawierzchni przy ZSP w
Gierałtowicach

2.

Małopolskie boiska

3.

Budowa Otwartej Strefy
Rekreacji przy ZSP w
Nidku

4.

Aktywna tablica

W ramach projektu w
sąsiedztwie Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Nidku
wykonana zostanie Otwarta
Strefa Aktywności składająca się
z: siłowni plenerowej, strefy
relaksu, placu zabaw.
Zakup pomocy dydaktycznych
do szkół z terenu gminy Wieprz

Samorząd
Województwa
Małopolskiego

Samorząd
Województwa
Małopolskiego

Minister Sportu i
Turystyki

Wojewoda Małopolski

(ZSP Przybradz, ZSP nr 2 w
Wieprzu)

5.

Likwidacja barszczu
Sosnowskiego

6.

Remont drogi gminnej
nr G000014 ul.
Widokowej
w miejscowości
Frydrychowice w km
0+010-0+180

7.

Oczyszczacze powietrza
dla placówek
oświatowych i
opiekuńczych na terenie
gminy Wieprz
Umiem pływać

8.

W ramach zadania wykonano 4
zabiegi chemiczne mające na
celu usunięcie barszczu
Sosnowskiego na powierzchni
7,85 ha we Frydrychowicach
Zakres rzeczowy:
- wymiana i poszerzenie
podbudowy poboczy;
- wykonanie nakładki asfaltowej.

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Krakowie
Rządowy Program na
rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności
Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury
Drogowej

Nieodpłatne przekazanie
oczyszczaczy powietrza do
przedszkoli i żłobka na terenie
gminy Wieprz

Samorząd
Województwa

Prowadzenie nauki pływania w
ramach zajęć pozalekcyjnych w
grupie 108 uczniów klas I szkół
podstawowych z terenu gminy
Wieprz

Minister Sportu i
Turystyki
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(ZSP Frydrychowice, ZSP
Gierałtowice, ZSP Nidek, ZSP
Przybradz, ZSP nr 1 w Wieprzu, ZSP
nr 2 w Wieprzu)

9.

Jeżdżę z głową

Prowadzenie nauki jazdy na
nartach w ramach zajęć
pozalekcyjnych w grupie 162
uczniów klas III szkół
podstawowych z terenu gminy
Wieprz

Samorząd
Województwa
Małopolskiego

(ZSP Frydrychowice, ZSP
Gierałtowice, ZSP Nidek, ZSP
Przybradz, ZSP nr 1 w Wieprzu, ZSP
nr 2 w Wieprzu)

10.

Wyginam śmiało ciało

Prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych z gimnastyki
korekcyjnej w grupie 230
uczniów z terenu gminy Wieprz

Minister Sportu i
Turystyki

(ZSP Frydrychowice, ZSP
Gierałtowice, ZSP Nidek, ZSP
Przybradz, ZSP nr 1 w Wieprzu, ZSP
nr 2 w Wieprzu)

11.

12.

Szkolne Kluby Sportowe

Przebudowa drogi
gminnej nr G000021
BERNO w Nidku w km
0+000,00 - 2+475,00

Zajęcia pozalekcyjne
prowadzone w formule
Szkolnych Klubów Sportowych
dla 184 uczniów ZSP z terenu
gminy Wieprz
Zakres rzeczowy:
- wykonanie nakładki asfaltowej;
- budowa chodnika
- umocnienie poboczy
- ustawienie znaków
- przebudowa przepustów pod
drogą oraz pod zjazdami.
- przebudowa skrzyżowania z
drogą powiatową.

Minister Sportu i
Turystyki

Wojewoda Małopolski

Udzielone dotacje z budżetu Gminy Wieprz na prace konserwatorskie przy
zabytkach:

Lp.

Podmiot otrzymujący
dotację

Kwota
dotacji

1.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. ŚŚ. App. Szymona i
Judy Tadeusza w Nidku

9.500,00

Rok
przyznania
dotacji

2018

Przeznaczenie dotacji

Zabezpieczenie elewacji
zabytkowego kościoła

W ramach realizacji uchwały nr XXXVII/322/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30
maja 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania
stypendium Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia uczniom Szkół
Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz Pani Wójt w roku 2018 wręczyła
dyplomy 34 stypendystom za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Stypendium Wójta Gminy
Wieprz jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne
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osiągnięcia edukacyjne. Wszystkie wręczone stypendia dotyczą uczniów mogących
pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, wielokrotnie
sukcesami ogólnopolskimi, poprzez uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.
Stypendium Wójta Gminy Wieprz może być przyznane na podstawie Uchwały Rady Gminy
Wieprz uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności
laureatowi i finaliście konkursu przedmiotowego, konkursu tematycznego, uczniowi
uzyskującemu osiągnięcia artystyczne o zasięgu co najmniej wojewódzkim z wzorową lub
bardzo dobrą oceną z zachowania.
Kwota stypendium waha się od 400 zł do 1.500 zł jednorazowej nagrody dla każdego ze
stypendystów w zależności od osiągnięć. Na wypłatę stypendiów w 2018 r. przeznaczono
łączną kwotę 15.000,00 zł znajdującą się w budżecie Urzędu Gminy Wieprz. W sumie
stypendia Wójta Gminy Wieprz otrzymało 34 uczniów z całej Gminy, w tym z:
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wieprzu: 12 stypendystów,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wieprz: 7 stypendystów,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nidku: 6 stypendystów,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybradzu: 5 stypendystów,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydrychowicach: 2 stypendystów,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach: 2 stypendystów.
Informacja dotycząca organizacji w 2018r. robót publicznych i prac społecznie
użytecznych
W ramach robót publicznych zawarto 1 umowę z Powiatowym Urzędem Pracy
w Wadowicach o zatrudnienie bezrobotnych - w ramach robót publicznych - zatrudniono 1
osobę przez okres od 2.05.2018r. do 31.10.2018 r., w stosunku do której kontynuowano
zatrudnienie do dnia 30.11.2018r. Refundacji podlegało wynagrodzenie w wysokości 1
050,00 zł miesięcznie + składka ma ubezpieczenie społeczne wys. 180,50 tj. 17,19%
z kwoty 1050,00. Łącznie refundacja od jednej osoby wyniosła 1230,50 zł. Całkowity
koszt zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych wyniósł 16 137,05 zł, z
czego zrefundowano 7 383,00 zł.
W Urzędzie Gminy w 2018r. zorganizowano prace społecznie użyteczne na podstawie
umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy. Umowę zawarto na okres od 14.05.2018
do 16.11.2018r.
- liczba pracowników- 3 osoby
- liczba przepracowanych godzin - 680
- łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń - 5626,00 zł
- wysokość refundacji z Funduszu pracy- 3375,60 zł
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
Sieć biblioteczną w gminie tworzy biblioteka w Wieprzu oraz 3 jej filie Gierałtowice, Frydrychowice, Nidek.
Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem biblioteki w 2018 roku sprawowała
Wójt Gminy Wieprz, nadzór merytoryczny natomiast należał do Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie i Wadowickiej Biblioteki Publicznej.
Gminna Biblioteka Publiczna w 2018 roku zatrudniała 6 pracowników, co
w przeliczeniu na pełne etaty dało 2,75 etatu.
Biblioteka w Wieprzu czynna była przez 40 godzin w tygodniu, filia we
Frydrychowicach - 20 godzin, w Nidku - 10 godzin, w Gierałtowicach - 10 godzin. Do
końca roku ze wszystkich bibliotek w gminie korzystało 1310 czytelników, którzy
wypożyczyli 22621 woluminów.

Miejscowość
Wieprz
Frydrychowice
Gierałtowice

Ilość czytelników
780
235
157

Liczba wypożyczonych książek
13 246
4 722
2 639
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Nidek
138
2 014
Razem
1 310
22 621
Biorąc pod uwagę wiek czytelników statystyka wygląda następująco:
Do 5 lat

6-12 lat

54
Czyteln

374
Czyteln

13-15
lat
128
Czyteln

16-19
lat
110
Czyteln

20-24
lat
69
Czyteln

25-44
lat
267
Czyteln

45-60
lat
188
Czyteln

Powyżej
60 lat
120
Czyteln.

Razem
1310
Czyteln.

W 2018 roku systematycznie wzbogacano księgozbiór. W minionym roku zakupiono
899 nowych książek na kwotę 19 290 zł. Wydatki z budżetu biblioteki na zakup nowości
wyniosły 11 000 zł. Jak co roku biblioteka pozyskała fundusze z Biblioteki Narodowej,
która realizuje program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Otrzymaliśmy 8 290 zł.
Gminna biblioteka w Wieprzu i filie we
Frydrychowicach i Gierałtowicach
są skomputeryzowane. We wszystkich bibliotekach jest dostęp do Internetu. Biblioteki
w Wieprzu i Frydrychowicach posiadają program biblioteczny „Libra”, dzięki którym
tworzone są elektroniczne bazy książek.
Główny cel działalności biblioteki czyli popularyzację czytelnictwa realizowano
poprzez różnego rodzaju imprezy czytelnicze: konkursy, lekcje biblioteczne, głośne
czytanie literatury dziecięcej, wystawy książek.
Ogółem odbyło się 95 imprez czytelniczych, w tym pogadanki dla dzieci i lekcje
biblioteczne oraz cotygodniowe głośne czytanie książek dla dzieci z przedszkola i klas IIII szkoły podstawowej pod nazwą „Czytamy dzieciom”, w których wzięło udział 1355
osób. Odbył się cykliczny konkurs czytelniczy „Najlepszy czytelnik miesiąca” oraz Konkurs
czytelniczy dla przedszkolaków.
Z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę zakupiono literaturę
związaną z tym tematem i zapoznawano dzieci z postaciami, które miały wpływ na
odzyskanie niepodległości. Pierwszych 100 czytelników otrzymało pamiątkowe zakładki
do książek i niepodległościowe kotyliony.
Pod hasłem „Biblioteka bez barier” zorganizowane zostały spotkania czytelnicze
dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych Gminnego Środowiskowego Domu
Samopomocy, na których czytano literaturę dostosowaną do poziomu umysłowego
uczestników. W listopadzie dzieci brały udział w spotkaniach z okazji Światowego Dnia
Pluszowego Misia.
Osoby starsze i niepełnosprawne wypożyczają książki za pośrednictwem osób
trzecich. Posiadamy pozycje książkowe z dużą czcionką. Biblioteka prowadzi akcję
„Książka na telefon” skierowaną do osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, które
nie mogą samodzielnie skorzystać ze zbiorów biblioteki. Książki mogą być do nich
dostarczane przez wolontariuszy.
Ponadto zorganizowano wystawy książek o danej tematyce i prac plastycznych
dzieci. Na bieżąco miały miejsce wystawy nowości książkowych i czasopism dla
czytelników biblioteki.
Jednym z głównych zadań biblioteki jest współpraca ze Szkołami naszej gminy
oraz przedszkolami, poprzez zakup odpowiednich lektur, spotkania czytelnicze
i konkursy.
Warto zwrócić uwagę na współpracę biblioteki z Klubem Kulinarnego Podróżnika,
której efektem jest zakup i popularyzacja literatury podróżniczej.
Oprócz popularyzacji czytelnictwa biblioteka prowadzi działalność informacyjną.
Czytelnicy mieli szansę korzystania z zasobów Internetu oraz możliwość drukowania
potrzebnych materiałów.
Poza wymienionymi wyżej działaniami biblioteka wydawała pismo lokalne „Wieści
z Gminy Wieprz”. W 2018 roku ukazało się 6 kolejnych numerów.
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Działalność
w Wieprzu

Gminnego

Środowiskowego

Domu

Samopomocy

z

siedzibą

Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Wieprz.
Jest to dzienny ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze
sprzężeniami
/niepełnosprawność
ruchowa,
częściowo
psychiczna,
schorzenia
neurologiczne, zaburzenia mowy, słuchu, wzroku/. W naszym Domu przebywa 25
podopiecznych na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieprzu. Nasze działania opierają się głównie na;
1/pomocy osobom niepełnosprawnym w podstawowych czynnościach dnia codziennego,
2/terapii indywidualnej i grupowej prowadzonej przez terapeutę – psychologa
3/zajęciach grupowych i indywidualnych z instruktorem terapii zajęciowej
4/zajęciach z koordynatorem ds. mediacji i wsparcia, rehabilitantem osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
GŚDS jest finansowany z budżetu Wojewody. W ciągu 2018 roku przewinęło się przez
nasz ośrodek 28 osób.
Efektem prowadzonych działań jest:
1/ poprawa funkcjonowania i postrzegania osób niepełnosprawnych i ich rodzin
w środowisku lokalnym
2/pozytywna ocena działań GŚDS na terenie gminy
3/nabywanie i utrwalanie niezbędnych umiejętności, czynności, zachowań osób
z niepełnosprawnością intelektualną w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bio-psychospołecznych
4/utrwalanie dobrych relacji i współpraca z istniejącymi na terenie gminy i powiatu
jednostkami /śds-y, szkoły, domy kultury, stowarzyszenia/
Pod koniec roku podjęto decyzję o rozbudowie naszego ośrodka i utworzeniu Dziennego
Ośrodka Wsparcia dla osób 60 plus nieaktywnych zawodowo.
Pozostała działalność żłobka "Misiowy zakątek" we Frydrychowicach poza ujętą
w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020:
W okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 jako zadanie własne Żłobek „Misiowy Zakątek”
we Frydrychowicach w ramach resortowego programu „MALUCH+”2018 (moduł 2)
otrzymał dofinansowanie za zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 w wysokości 63 000,00 zł. Umowa została zawarta pomiędzy Wojewodą
Małopolskim, a Gminą Wieprz. Placówka współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy
Bezrobotnym i Ich Rodzinom Nadzieja w Wieprzu w ramach, którego działa CIS.
Umożliwiono odbycie stażu 1 uczestnikowi CIS, który pozwoli mu wejść na otwarty rynek
pracy.
Umożliwiono odbycie praktyk 2 osobom w ramach Rządowego Programu Kursu Opiekuna
w żłobku lub w klubie dziecięcym.
W okresie od 30.10.2017 do 30.04.2018 Żłobek ,,Misiowy Zakątek” we Frydrychowicach
w ramach Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Studium Prawa
Europejskiego wykonywał szereg zadań m.in.: ,,Pogoda to nie przeszkoda”, ,,Pysznie,
zdrowo, kolorowo”, ,,Dzień Wymarzonego Bohatera” itd. Każdy etap należało zrealizować,
sporządzić stosowną dokumentację. W realizację projektu byli zaangażowani: dzieci,
rodzice i pracownicy żłobka. Udział w konkursie umożliwił zdobycie nowych doświadczeń,
rozwinął aktywność, wdrożył do samodzielności, rozbudził ciekawość i stymulował
wszystkie obszary rozwoju dziecka. Za w/w działania żłobek otrzymał Certyfikat
,,BEZPIECZNY I PRZYJAZNY ŻŁOBEK” .
Żłobek co roku podnosi swój standard poprzez zakup stosownych pomocy
dydaktycznych, mebli, wyposażenia i wykonuje wiele działań gospodarczych:
- zakup i montaż deflektora,
- wymiana rynien,
- malowanie podbitki dachu,
- wymiana 5 szt. okien w piwnicy,
- malowanie ścian i sufitów,
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- malowanie kominów,
- wymiana 7 kamer.
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Informacja w zakresie oświaty w Gminie Wieprz za rok 2018
Placówka

Liczba dzieci

P

SP

G

Liczba
oddziałów
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(w przeliczeniu na pełne
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t

Mia
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liczba
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i
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Ilość
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Liczba godzin
ponadwymiaro
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wydanyc
h
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uczniów
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liczba godzin
zajęć
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z
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ś- 25180

12 uczniów

O-38023

liczba godzin18 godz/tyg.

34stypendia
naukowe

pozyskane
środki
zewnętrzne

Ilość dzieci
dowożonyc
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śniadań
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4

1
4

2
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1
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indywidualne –
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koszt31.773,16
( od
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j. polski,
matematyka
, geografia,
biologia,
j. angielski,
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6 godz. /tyg

plastyka,
edukacja
wczesnoszk
olna
fizyka,
chemia
inne
inicjatywy
szkoły

ZSP nr 1 w
wieprzu

25

227

27

1

1
2

1

1,12

1

1,78

22,4
5

10,5

SP+G
494,5

Godziny
ponadwym 4069
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Godziny
doraźnych
zastępstw

Ś 8991
O 35280

2 os x 10h
zajęcia
rewalidacyjne
8 os x 2h zajęcia
korekcyjnokompensacyjne

129

37 osób:
średnia
ocen
min. 5,0

Informacja
zamieszczon
a pod tabelą

2 os ZSS
Wadowice
Gorzeń

oraz
zachowan
ie
wzorowe

21109,97
zł

(dot.
uczniów
klas IVIII G)

1 osoba
Kraków
15.000zł
1 osoba
przedszkol
e
integracyjn
e
Andrychów

11 osób:
Laureaci i
Finaliści
Konkursu
„Jonasz”;
1 osoba –
Laureat
Konkursu
„Dzieje
Przymierz
a”
ZSP
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158

17

3

9

1

0,53

1,46

0,81

15,5

8,75

SP+G

Godz ponadwym:

Przedszk

9 uczniów x 2 h
tyg kształcenie
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ocen 5,0

1 osoba
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9900 zł
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i
Kalwaria
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Informacja
zamieszczon
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Gierłtowice

6

+ 1/2
palacz
sezono
wy

355,1

1740

ole:

P 110

Projekt Spinka:
108 godzin

Ś 11146

specjalne

i
powyżej24
uczniów

O 11146
Projekt
horyzonty:

Podw
9140

Zaj. rozwijające
36 godz
Zaj wyrów 36
godz

Szkoła
Ś 2951

Godziny
doraźnych
zastępstw 109,5

O 9775

2
uczniów
stypendiu
m wójta

a pod tabelą

rodzicem
na dowóz:
1 ucz - GceWadowice
- 64 km
1 ucz: Gce - G-ce 7,6km
1 ucz Gczk iBrzezinka 68 km
x 0,4179
x ilość dni
nauki
szkolnej
ogólny
koszt za
2018 rok
to kwota:
11.521,81
zł

umowy –
zlecenia na
dowóz 2
uczniów :
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1. G-ce –
Kęty,
2. G-ce –
Wadowice
ogólny
koszt za
2018 r. to
kwota:
44.699,76
zł
Łącznie
dowóz:
56.221,57
ZSP 2
Wieprz
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3

9

1

5,41

6,91
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12,0
4
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SP+G
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hw
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h:

stypendia
Wójta –
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Konkursu
Jonasz –
7 osób

- koszt
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-2
uczniów,

Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowaw
czy w
Kaczynie :
- 1 uczeń,
- koszt
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RAZEM:
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33.490,68
zł
ZSP Nidek
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ny)

śn15008
Godz doraźnych
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Obiad
15008
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ZSP 1 Wieprz:
Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz”:
14 osób - udział.
8x Laureat
3x Finalista;
Małopolski Biblijny Konkurs Tematyczny „Dzieje Przymierza”:
1 osoba – udział,
1x Laureat;
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego:
2 osoby – udział,
2x etap rejonowy;
Małopolski Konkurs Geograficzny:
1 osoba – udział,
1x etap rejonowy;
Festiwal Artystyczny „Talenty 2018”:
15 osób – udział;
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11 osób – nominowanych i wyróżnionych w etapie gminnym,
3 osoby – nominowane w etapie powiatowym,
2x Laureat;
Program dla szkół (wcześniej: „szklanka mleka” i „owoce w szkole”);
projekt „Poszerzamy Horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz”;
projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Stworzenie i prowadzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery –
SPINKA”;
projekt „Szkolny Klub Sportowy”;
projekt „Już pływam” (nauka pływania – kl. I);
projekt „Jeżdżę z głową” (nauka jazdy na nartach – kl. III);
projekt „Wyginam ciało śmiało” (gimnastyka korekcyjna – klasy I-III);
Pozyskane środki zewnętrzne:
20.000 zł – dofinansowanie UG do zakupu i wymiany oświetlenia na hali sportowej,
3.920 zł – dofinansowanie UG do zakupu obieraczki do ziemniaków
Zajęcia dodatkowe:
Chór Szkolny
(do VI 2018r.), Zespół Instrumentalno-Wokalny „Jedna Jedyna”
(od IX 2018r.), kółko gitarowe, kółko komputerowe, kółko biblijne, kółko teatralne, kółko matematyczne, konsultacje z j. angielskiego
- cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi,
- włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski (sadzenie pamiątkowego drzewa, rozwinięcie 100-metrowej flagi
biało-czerwonej, wypuszczenie 100 białych i czerwonych balonów, zorganizowanie konkursów plastycznych i literackich),
- wyjazd uczniów klas IV-III G na uroczystości w Centrum im. Jana Pawła II w Łagiewnikach oraz uczniów klas 0-III do Muzeum Jana
Pawła II w Wadowicach – z okazji 40-lecia wyboru Jana Pawła II (patrona szkoły) na Papieża,
- udział uczniów w programie ERAZMUS+,
- organizacja turnieju BRD na szczeblu powiatowym na miasteczku drogowym,
- organizacja eliminacji rejonowych Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu „Jonasz”,
- udział uczniów w zielonej szkole i wycieczkach krajoznawczych,
- organizacja konkursów na najpiękniejszą szopkę, na ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne
Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu:
KONKURSY
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Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek–4 uczestników– osiągnięcia: III miejsce;
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”–3 uczestników– osiągnięcia: I miejsce i wyróżnienie;
Ogólnopolski konkurs pt. „Wielkanocna Ozdoba”–3 uczestników- osiągnięcia: jedno wyróżnienie;
Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Motyle i motylki”– uczestników 2 – osiągnięcia: jedno wyróżnienie;
Konkurs pt. „Przedszkole Młodych Patriotów” (organizator: Studium Prawa Europejskiego w Warszawie)– osiągnięcia: jedno wyróżnienie;
Konkursy wewnątrzprzedszkolne: konkurs na ozdobę bożonarodzeniową, konkurs pieśni patriotycznej, konkurs recytatorski o tematyce
patriotycznej, konkurs na ozdobę wielkanocną
REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY
Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” PPIS w Wadowicach;
Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizator: MASPEX;
„Przedszkole Młodych Patriotów”, organizator: Studium Prawa Europejskiego
ORGANIZOWANE ZAJĘCIA DODATKOWE
Kółko plastyczne
Kółko taneczne
Kółko recytatorskie
INNE INICJATYWY
Wycieczki: teatry, filharmonia, kino, fabryka „Danonków”, Kraków „Wioski świata”, rejs statkiem po Wiśle, fabryka bombek w Bęble,
kopalnia węgla Sztolnia Janina;
Dodatkowe działania związane z obchodami 100 – letniej rocznicy odzyskania niepodległości (np. śpiewanie pieśni patriotycznych
wspólnie z paniami z KGW);
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów (policjant, górnik, pszczelarz, stomatolog, pracownik sanepidu –
sprawdzanie czystości wody, prowadzący zajęcia z dogoterapii);
Współpraca ze środowiskiem lokalnym: wyjścia do biblioteki, współpraca z GOK, KGW, OSP Wieprz;
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych kultur: Senegalczyk z Grupy Promującej Kulturę Afrykańską „Teranga”, Filipinka;
Warsztaty prowadzone przez Fabrykę Kreatywności pt. „Bądź EKO, uchyl pojemnika wieko”;
Warsztaty tematyczne z rodzicami;
Integracja międzypokoleniowa: wycieczki i warsztaty przedszkolaków z dziadkami (teatr, filharmonia itp.);
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie dzieciom bajek, legend, opowiadań przez zaproszonych gości;
Akcja „Góra grosza” – współpraca z fundacją Nasz Dom;
Przygotowanie przez rodziców spektaklu dla dzieci np. „Królewna Śnieżka”, wystawienie na scenie WDK dla dzieci z przedszkola oraz dla
dzieci z całej społeczności wiejskiej;
Kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów: przedszkolne andrzejki, wigilijka, bal karnawałowy itp.
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Współpraca z firmami: C.M.C. Sp.z.o.o., Maspex, Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN, Firma Usługowo – Handlowa REMONCIK,
Tech – Sterowniki Sp.z.o.o., Czarny Groń Sp.z.o.o. AXPAL Spółka Aksam – Beskidzkie, Inwałd Park, Firma Handlowa Bogdan Chmiel,
Energylandia, Firma Nowostyl, darowizny od osób prywatnych – kwota pozyskanych środków 4100.00 zł.
Uzyskane środki przeznaczono na dofinansowanie imprez przedszkolnych, wyjazdów, mikołajek, zakup stonogi na plac zabaw,
instrumentów perkusyjnych do kącików muzycznych.
OSIĄGNIĘCIA GOSPODARCZE
komputer – 3200,00 zł
zmywarka – 4914,00 zł
remont urządzeń na placu zabaw - 3000,00 zł
meble na salę – 4138,00 zł
meble do kancelarii - 1930,00 zł
płyty SBR i obrzeża na plac zabaw – 4100,00 zł
pomoce dydaktyczne – 5000,00 zł
drukarka – 420,00 zł
ZSP Gierałtowice
Lp

Nazwa programu
unijnego

1
„ Jeżdżę z głową”

2

„Umiem pływać”

Cel programu
Przedsięwzięcie ma na celu promować region Małopolski jako miejsca
przyjaznego dla sportów zimowych i rekreacji, upowszechniać
bezpieczeństwo na stokach narciarskich, jazdę w kasku oraz edukację
ekologiczną. Jest on skierowany do uczniów III klas szkół
podstawowych, nie umiejących jeździć/biegać na
nartach/snowboardzie, dla których zostaną zorganizowane kursy nauki
jazdy na nartach/snowboardzie oraz nartach biegowych w formie: 8
jednodniowych weekendowych wyjazdów
-podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów
-nabycie podstawowych umiejętności pływackich
-profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa
-promowanie i tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających

Termin
realizacji
II -III 2018 r.

Kwota
otrzymana
Zgodnie z
projektem
Gminy

III – V 2018 r.

Zgodnie z
projektem
Gminy
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rozwojowi
kultury fizycznej
I - VI.2018
3

„Poszerzamy horyzonty”

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz”

4

„Modernizacja
kształcenia
zawodowego w
Małopolsce II”

IX- VI.

600 zł

5

Gimnastyka korekcyjna

zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach
zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego
oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do
podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki
edukacyjnej i zawodowej
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów szkół podstawowych

III-VI, IXXII.2018

6

SKS

Zajęcia dla uczniów zachęcające do zdrowego trybu życia, rozwijające
umiejętności ruchowe dzieci

I-VI, IXXII.2018 r

7

„Owoce w szkole”

I-VI, IXXII.2018 r

8

„Szklanka mleka”

Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe
poprzez udostępnianie im produktów owocowo-warzywnych, tak, by
dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz
promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd
pochodzą owoce i warzywa jak są uprawiane i produkowane.
Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe
poprzez udostępnianie im produktów mlecznych, tak, by dzieci od
najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania
zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą
produkty mleczne, jak są produkowane.

Zgodnie z
projektem
Gminy
Zgodnie z
projektem
Gminy i MSZS
Zgodnie z
założeniami
programu

I-VI, IXXII.2018 r

Zgodnie z
założeniami
programu

Zakupy „gospodarcze” w ZSP Gierałtowice w 2018 roku
1.
2.
3.
4.

Meble do sekretariatu – 7.550,00 zł.
Fotele do sekretariatu – 329,36 zł.
Książki do biblioteki – 1.758,20 zł.
Meble do pokoju nauczycielskiego – 3.567,00 zł.
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5. Krzesła konferencyjne do pokoju nauczycielskiego 10 szt. - 539,85 zł.
6. Drzwi wejściowe – 7.011,00 zł.
7. Tablice suchościeralne – 1.752,60 zł.
8. Gablota ogłoszeniowa zewnętrzna – 1.808,10 zł.
9. Grzejnik olejowy – 255,00 zł.
10. Pompa wody – 1.476,00 zł.
11. Kurtyna cieplna nad drzwi wejściowe i podgrzewacz wody wraz z montażem – 7.978,52 zł.
12. Płytki, gładź, farby – 3.292,99 zł.
13. Szafa przesuwna na leżaki przedszkolne i pościel, kolorowa boazeria w korytarzu- 6.409,42 zł
14. Usługa budowlana: okucie komina oraz zabudowa szczytów nad wejściem do szkoły: 4.920,00 zł.
15. Drzwi do sali lekcyjnej – 2.488,00 zł.
16. Chłodziarka – 1.099,00 zł.
17. Grzejnik wraz z montażem – 1.012,04 zł.
18. Bojler wraz z montażem – 1.329,70 zł.
19. Router Board 9 szt. wraz z Edge Switch – 5.088,58 zł.
20. Okablowanie, budowa sieci internetowej – 7.239,72 zł.
Łączna wartość: 66.905,08 zł
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