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Szanowni Mieszkańcy! 

 

Na Państwa ręce przekazujemy „Raport o stanie Gminy Strumień” zawierający informacje 

na temat pracy samorządu i podległych mu jednostek, a co za tym idzie - informacje dotyczące naszej 

lokalnej społeczności. Rok 2020 okazał się być niezwykłym wyzwaniem dla wielu z nas, pomimo tego 

udało się zrealizować inwestycje we wszystkich miejscowościach. Wierzę, że ich realizacja wpłynie 

na poprawę standardu i jakości życia w naszej gminie. Wszystkie realizowane inwestycje, bez względu 

na ich wielkość, są ważne w drodze do zrównoważonego rozwoju naszej społeczności. Dzięki owocnej 

współpracy z Radą Miejską, udaje się przekładać możliwości finansowe Gminy na realizację potrzeb 

mieszkańców. Od dłuższego czasu zauważamy, że aktywny udział mieszkańców ma ogromy wpływ 

na rozwój zarówno inwestycyjny, lecz przede wszystkim rozwój społeczny, szczególne widoczny 

w pracy organizacji społecznych.  

Pomimo wielu zaskoczeń i trudów związanych z pandemią, po raz kolejny wspólnie 

dowiedliśmy, że otwartość oraz dobra i konstruktywna współpraca prowadzą do zrównoważonego 

rozwoju naszej małej ojczyzny. Bardzo dziękuję Pracownikom Urzędu Miejskiego w Strumieniu 

za ich pracę, ciągłą gotowość, oraz otwartość w dążeniu do realizacji zamierzonych celów. 

Podziękowania kieruję również do Radnych, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, 

Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz wszystkich Mieszkańców naszej gminy, którzy wspierali nas 

w działaniach w 2020 roku.  

Z poważaniem 

Anna Grygierek 

 

Burmistrz Strumienia 

 

Raport o stanie Gminy za rok 2020, to opracowanie, z którego wynikają informacje dotyczące tego co się wydarzyło  

w naszej Gminie w minionym roku. Podstawą prawną do opracowania raportu jest art. 28aa wprowadzony do ustawy 

 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.). Wzmiankowany artykuł 28aa ustawy 

o samorządzie gminnym został wprowadzony ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

 w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

.
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1. Ogólna charakterystyka gminy 

 

Strumień to urokliwie położona gmina w województwie śląskim nad rzeką Wisłą, w północnej części 

powiatu cieszyńskiego. Jak sama nazwa wskazuje - od początku istnienia terenom tym towarzyszy 

woda. Ze względu na ilość bagnisk, mokradeł, rozlewisk i oczywiście płynącą tędy Wisłę, okolicę 

tę do dziś nazywa się „Żabim Krajem”. Aktualnie gospodarka wodna została tu uregulowana poprzez 

zbudowanie w latach 50. XX w. zbiornika zaporowego na Wiśle, zwanego Jeziorem Goczałkowickim. 

Wymagania ekologiczne nie pozwoliły na umieszczenie tu fabryk, przez co tereny te zachowały 

rolniczy charakter podwyższający teraz walory turystyczne.  

Gminę tworzy Strumień - jedno z najmniejszych śląskich miast - oraz 6 sołectw: Bąków, 

Drogomyśl, Pruchna, Zbytków, Zabłocie i Zabłocie Solanka.  

Przez gminę przebiegają drogi o znaczeniu ponadlokalnym: międzynarodowa do granicy 

z Czechami w Cieszynie oraz krajowa łącząca stolicę Śląska z uzdrowiskowymi miejscowościami 

– Ustroniem i Wisłą (DK 81). W promieniu 25 km znajdują się takie miasta jak: Bielsko-Biała, 

Cieszyn, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna. Niedaleko stąd do Trójstyku w Jaworzynce Trzycatku, 

gdzie zbiegają się granice Polski, Czech i Słowacji. 

Powierzchnia gminy Strumień wynosi 58,46 km2.  

 

1.1 Demografia 

Na dzień 31.12.2020 r. w gminie Strumień zameldowanych na pobyt stały było 13 074 osób, w tym 

6 546 kobiet i 6 528 mężczyzn. W porównaniu do ubiegłego roku liczebność mieszkańców gminy 

zmniejszyła się o 31 osób. W 2020 roku zmarło 127 mieszkańców, a urodziło się 131 dzieci. 

Liczba ludności zamieszkujących poszczególne miejscowości wchodzące w skład gminy 

przedstawiona jest na poniższej rycinie. 



 8 
 

 

Ryc. 1. Statystyka ogólna ludności wg. poszczególnych miejscowości.  

(źródło – materiały USC w Strumieniu) 

 

 

 

Ryc. 2. Statystyka urodzeń 

(źródło – materiały USC w Strumieniu) 
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W 2020 roku mieszkańcy gminy zawarli łącznie 84 małżeństw. W Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Strumieniu zarejestrowano 45 ślubów. W porównaniu do roku 2019 liczba par, które zawarły 

związek małżeński zmalała o 28. 

 

Ryc. 3. Statystyka małżeństw 

(źródło – materiały USC w Strumieniu) 
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2. Informacje finansowe 

 

2.1 Wykonanie budżetu Gminy za rok 2020  

W roku 2020 zrealizowano dochody w kwocie 74 749 535,49 zł, z czego dochody majątkowe 

to kwota 4 738 738,28 zł, dochody budżetu Gminy zostały wykonane w 102,77 % w stosunku 

do planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 69 037 868,31 zł, co stanowi 88,16% w stosunku 

do planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7 059 436,38 zł. W wyniku tak wykonanych dochodów 

i wydatków powstała nadwyżka w kwocie 5 711 667,18 zł. 

Największa część budżetu – 22 327 962,99 zł przeznaczona została na wydatki związane 

z  oświatą - to 36,00% wydatków budżetu Gminy. Najwięcej wydatków inwestycyjnych przeznaczono 

na budowę dróg i parkingów w gminie Strumień – 2 575 592,26 zł. Wybudowano i wykonano 

oświetlenie ulic i skrzyżowań za ponad 768 671,39 zł, wydatki inwestycyjne na ochotnicze straże 

pożarne to 443 000,00 zł, zaś wydatki inwestycyjne w oświacie wyniosły 618 046,80zł. Na rozbudowę 

sieci kanalizacji w gminie Strumień w 2020 roku przeznaczono 1 085 444,28zł; na modernizację 

kotłowni w Strumieniu – 80 104,98 zł. Zrealizowano także remonty i modernizacje obiektów 

gminnych oraz inwestycje związane z rekreacją czy zapewnieniem bezpieczeństwa. W każdej 

miejscowości gminy Strumień realizowano przedsięwzięcia inwestycyjne. 

W 2020 roku zrealizowano przychody w kwocie 11 302 768,12 zł, na co składa się zaciągnięty 

kredyt 1 344 200,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 441 000,00 zł, niewykorzystane środki 

pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 112 468,61 zł 

oraz wolne środki w kwocie 9 405 099,51 zł. 

Rozchody w roku 2020 wyniosły 2 038 000,00 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 2020 wraz ze zmianami, zadłużenie 

Gminy zmalało do kwoty 10 990 108,80 zł. 

W stosunku do roku poprzedniego zostało zmniejszone o kwotę 252 800,00 zł. 

Wykonując budżet w 2020 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 8 032 365,28 zł. 

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji budżetu 2020 roku została przedstawiona  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2020. 
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Wykonany udział poszczególnych grup dochodów za 2020 rok: 

• udziały w podatkach dochodowych: 14 917 989,14 zł; (20,0%) 

• dochody własne: 15 354 913,35 zł; (20,5%) 

• dotacje na zadania własne: 1 191 747,49 zł; (1,6%) 

• dotacje na zadania zlecone: 22 062 170,69 zł; (29,5%) 

• dotacje na porozumienia: 156 169,03 zł; (0,2%) 

• dotacje na realizację projektów unijnych bieżących i majątkowych, współfinansowanie, 

dotacje majątkowe z budżetu państwa oraz dotacje z innych jst: 4 935 893,79 zł; (6,6%) 

• subwencje: 16 130 652,00 zł (21,6%) 

 

Wykonany udział poszczególnych grup wydatków za 2020 rok: 

• rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność 

usługowa: 5 557 431,23 zł; (9,1%), 

• administracja publiczna: 5 237 595,42 zł; (8,6%), 

• urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 

obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu 

publicznego, różne rozliczenia: 1 356 961,62 zł; (2,2%), 

• oświata i wychowanie: 22 340 894,19 zł (36,7%), 

• ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina: 

19 835 419,15 zł; (32,6%), 

• gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 4 260 607,35 zł; (7,0%), 

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna: 2 269 179,63 zł (3,7%). 
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Pozyskano bezzwrotne środki krajowe oraz europejskie na: 

1) Fundusz Dróg Samorządowych – ul. Zielona w Strumieniu - 218 222,03 zł, 

2) Ministerstwo Cyfryzacji – Zdalna szkoła – 123 554,20 zł, 

3) Projekt transgraniczny – Czerpiąc siłę z wody… - 58 788,02 zł, 

4) Projekt transgraniczny – Co kraj to obyczaj – 84 958,06 zł, 

5) Projekt transgraniczny – Sport w każdym wieku – 51 116,41 zł, 

6) Środki  z Urzędu Marszałkowskiego – Konkurs Piękna wieś - 5 000,00 zł, 

7) Środki z Urzędu Marszałkowskiego – Inicjatywa sołecka 2020 – 33 681,78 zł, 

8) Środki z Urzędu Marszałkowskiego – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zabłocie 

- 70 000,00 zł, 

9) Ministerstwo Finansów – uzupełnienie dochodów gmin – 108 005,00 zł, 

10) Ministerstwo Finansów – jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, 

sprzętu w prowadzeniu zajęć na odległość – 64 000,00 zł, 

11) Ministerstwo Finansów – wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych – 200 903,00 zł, 

12) I nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przebudowa ośrodka zdrowia 

w Drogomyślu – 560 000,00 zł, 

13)  I nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Strumieniu – 645 153,00 zł, 

14) II nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kanalizacja w Bąkowie etap III 

– 3 000 000,00 zł, 

15) Ministerstwo Rozwoju – program usuwania wyrobów z azbestu – 6 860,00 zł, 

16) WFOŚiGW – Program Ochrony Środowiska – 6 860,00 zł, 

17) Dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot  Funduszu Sołeckiego za rok 2019 - 51 827,60 zł; 

18) Dotacja celowa z budżetu państwa – Wyposażenie stołówek w ramach programu Posiłek 

w szkole – 48 638,03 zł. 
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2.2 Inwestycje gminne 

Tabela nr 1.  Inwestycje gminne 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego wykonanie 2020 
 

1. Budowa sieci wodociągowej w gminie Strumień 20,00  

2. Budowa dróg  i parkingów w gminie Strumień 985 764,83  

3. Przebudowa ul. Szkolnej w Pruchnej 982 464,94  

4. Przebudowa ul. Zielonej w Strumieniu 97 071,62  

4a 
Przebudowa drogi gminnej nr 611026S ul. Zielonej w Strumieniu 

FDS 
510 290,87  

5. 

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - utrzymanie 

zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Strumień, remont 

kamienicy Rynek 1 

39 000,00  

6. 
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego  

- utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Strumień 
133 082,67  

7. Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Strumień 41 823,63  

8. 
Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw  

w Parku Miejskim w Strumieniu 
58 000,00  

9. Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień 20 688,33  

10. Przejęcie  nieruchomości w Zabłociu 93 000,00  

11. 
Rozbudowa cmentarzy komunalnych  

wraz z zagospodarowaniem terenu 
26 063,70  

12. Zakup ksero do referatu promocji UM w Strumieniu 20 664,00  

13. 
Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla JRG PSP w Skoczowie 
100 000,00  

14. Dotacja - przebudowa garażu w budynku remizy OSP Zabłocie 100 000,00  

15. 
Remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej  

OSP Pruchna 
13 000,00  

16. 
Dotacja - dofinansowanie zakupu nowego systemu alarmowania 

dla jednostki OSP Drogomyśl 
10 000,00  

17. 
Dotacja - współfinansowanie  zakupu średniego samochodu  

dla jednostki OSP Zabłocie 
320 000,00  

18. 
Modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Drogomyślu 
8 610,00  

19. 
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu  

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu 
140 378,72  

20. 
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Pruchnej 
13 441,65  

21. 

Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu 

użytkowania na punkt wydawania posiłków  

w budynku ZSP Zabłocie 

100 000,00  

22. 
Przebudowa kotłowni gazowej  

w budynku Szkoły Podstawowej w Pruchnej przy ZSP 
109 809,20  
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23. 
Przebudowa kotłowni gazowej  

w budynku Szkoły Podstawowej w Pruchnej przy ZSP 
14 990,00  

24. 
Zakup monitora interaktywnego  

dla Szkoły Podstawowej w Strumieniu 
11 990,00  

25. 
Modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Drogomyślu 
24 477,00  

26. 
Przebudowa wewnętrznej instalacji CO 

 w budynku Przedszkola w Zbytkowie 
194 350,23  

27. WZC dopłata do udziałów 870,65  

28. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień 

 - budowa kanalizacji  sanitarnej w Bąkowie , etap 1, część 2 
875 776,47  

29. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień 22 755,00  

30. 
Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na 

terenie miasta Strumień 
186 912,81  

31. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu gminy Strumień 299 261,88  

32. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu 61 487,70  

33. 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej  

z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie  

– etap II 

1 845,00  

34. 
Modernizacja kotłowni w Strumieniu  

wraz z przebudową sieci ciepłowniczej 
80 104,98  

35. 

Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Strumień  

wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest 

12 400,00  

36. 
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie 

demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych 
4 444,00  

37. 
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji  

w zakresie wymiany źródeł ciepła 
112 000,00  

38. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień 49 999,99  

39. 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień  

w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED 
217 999,97  

40. Wykonanie oświetlenia ul. Zielonej w Bąkowie 36 895,10  

41. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej w Drogomyślu 10 927,60  

42. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowej w Drogomyślu 16 114,82  

43. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Knajskiej w Drogomyślu 8 000,00  

44. 
Oświetlenie skrzyżowania ul. Bukowej z ul. Brzozową  

w Pruchnej 
14 734,33  

45. 
Wykonanie dokumentacji na oświetlenia ul. Poprzecznej  

w Pruchnej 
8 584,99  

46. 
Kontynuacja wykonania oświetlenia ulic:  

Orzechowej i Miodowej w Zabłociu (projekt 1) 
40 718,59  

47. 
Zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Górniczej 

do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w Zbytkowie 
21 280,00  
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49. 
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie 

Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED 
343 416,00  

50. 
Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na terenie Parku 

Miejskiego w Strumieniu, w ramach Funduszu Mieszkańców 
10 000,00  

51. Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie 100 000,00  

52. 
Kontynuacja zagospodarowania terenu  

przy LKS „Orzeł Zabłocie” 
12 000,42  

53. 
Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy 

Strumień 
341 924,69  

OGÓŁEM 7 059 436,38  

 

 

2.2.1 Informacja uzupełniająca o niektórych zadaniach realizowanych 

na terenie gminy Strumień 

1. Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej. 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano m.in.: 

- modernizację uszkodzonej sieci ciepłowniczej miejskiego systemu ciepłowniczego w działce 

gminnej (tereny zielone) w rejonie ul. Kolejowej i Polnej w Strumieniu, 

- likwidację zawilgocenia sieci ciepłowniczej w ilości 14 mb powrotu i zasilania o średnicy 

rury DN 20. 

 

2. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu gminy Strumień. 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano m.in.: 

- naprawę fragmentu kanalizacji deszczowej na terenie Parku Miejskiego w Strumieniu 

odprowadzającej wody deszczowe z ul. Parkowej do kolektora głównego,  

- naprawę kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z terenu osiedla 

w Drogomyślu,  

- nowy odcinek sieci deszczowej w rejonie ul. Łuczkiewicza i Parku Miejskiego w Strumieniu,  

- wymianę złoża filtracyjnego w studniach chłonnych przy zbiorniku retencyjnym 

oraz na skrzyżowaniu ul. Strażackiej z ul. Grzybową w Zbytkowie,  

- studnię rewizyjną oraz regulację istniejącej studni na sieci kanalizacji deszczowej w Parku 

Miejskim w Strumieniu,  

- kanalizację deszczową DN 400 o długości 128m na działce 2478/3 przy ul. Cieszyńskiej 

w Strumieniu (etap 1). 

 

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień. 
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- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, etap I część 2 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni dróg w Bąkowie 

– etap I, część 2. Kanalizacja sanitarna prowadzona była wzdłuż ulic: Łączna, Szeroka 

oraz części ulic Pniwie i Główna jako kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa, przybyło ok. 750 

m kanalizacji. 

Wykonano również prace niezbędne do kontynuacji prac – etap II. Inwestycja dofinansowana 

została z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

- Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień. 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano m.in.: 

- renowację 3 studni kanalizacji sanitarnej: nr 54, 54a i 56 zlokalizowanych w ul. 1 Maja 

w Strumieniu, 

- renowację kanału kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. 1 Maja w Strumieniu od ul. Pawłowickiej 

w kierunku DK 81 - 28 mb. 

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu. 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano m.in.: 

- wymianę elastomerów, dyfuzorów w rusztach napowietrzających w komorze nitryfikacji 

oczyszczalni ścieków w Strumieniu, 

- opracowanie audytu efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej, oraz wykonanie 

programu funkcjonalno-użytkowego dla oczyszczalni ścieków w Strumieniu. 

 

 

4. Prace związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych. 

W ramach zadania wykonano: 
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- wymianę 5 szt. opraw oświetlenia zewnętrznego terenu cmentarza komunalnego w Zabłociu 

z zabudowanym źródłem światła sodowym na oprawy z źródłem typu led, 

- ciąg pieszy na terenie cmentarza komunalnego w Bąkowie. 

 

5. Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych. 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie 

W ramach zadania wykonano m.in.: 

 - modernizację placu zabaw, 

 - budowę parkingu, 

- ogrodzenie parkingu. 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu. 

W ramach zadania wykonano m.in.: 

- wymianę drzwi wejściowych od strony miasteczka ruchu drogowego, 

- remont 5 kominów. 

- Budynek Szkoły Podstawowej w Pruchnej przy ZSP w Pruchnej. 

W ramach zadania wykonano m.in.: 

- wymianę dwóch kotłów gazowych stanowiących źródło ciepła dla budynku szkoły 

podstawowej o mocy nominalnej 100 kW każdy oraz jednego kotła gazowego będącego 

źródłem ciepła budynku przedszkola w Pruchnej o mocy 20 kW. W trakcie 

przedsezonowego przeglądu kotłów gazowych okazało się, że urządzenia nie nadają się 

do dalszej eksploatacji ponieważ stwarzają zagrożenie, więc podjęto decyzje 

o ich natychmiastowej wymianie.  

- remont klatki schodowej w budynku przedszkola i częściową wymianę ogrodzenia. 

 - Przedszkole Publiczne w Strumieniu. 

W ramach zadania wykonano m.in. naprawę obróbek blacharskich. 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu. 

W ramach zadania wykonano m.in.: 

- modernizację sali lekcyjnej nr 5, 17 oraz 6 w budynku szkoły podstawowej, 

- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania 

pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia do wydawania ciepłych posiłków 

w budynku szkoły podstawowej. 



 18 
 

 

       Przed         Po 

 

       Przed             Po 

- Przedszkole Publiczne w Zbytkowie 

W ramach zadania m.in. została wymieniona instalacja c.o. wraz z zaworami termostatycznymi 

i głowicami, zamontowany został system rozliczania energii cieplnej w budynku 

oraz wyremontowano również pomieszczenie kotłowni. 

 

6. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień. 

W ramach inwestycji wykonano m.in. izolację przeciwwilgociową  i termiczną ścian piwnic, 

drenaż odwadniający budynek pawilonu sportowego, kanalizację deszczową wraz z budową 

przepompowni wód deszczowych. Wykonano remont schodów zewnętrznych i pomieszczeń 

piwnicznych, gdzie wymieniona została m.in. stolarka okienna i drzwiowa. 
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7. Projekt „Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie”. 

Rozpoczęto realizację zadania - przebudowy ciągu pieszego łączącego ul. Konwaliową 

i Modrzewiową w Drogomyślu. Trakt otrzyma nową nawierzchnię z kruszywa kamiennego 

ograniczoną z obu stron obrzeżami betonowymi, zamontowane zostaną elementy małej 

architektury oraz wykonane nasadzenia krzewów ozdobnych. Gmina otrzymała 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 

na realizację mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska, 

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Partnerem projektu jest Miasto 

Petřvald z Czech. 

 

8. Modernizacja placów zabaw w gminie Strumień. 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wielofunkcyjne urządzenie zabawowe 

z przeznaczeniem na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i sali widowiskowej w 

Bąkowie oraz na placu zabaw w Drogomyślu. 

Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bąkowie 
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Plac zabaw przy sali widowiskowej w Bąkowie 

 

   Przed                Po 

Plac zabaw w Drogomyślu 

 

   Przed              Po 

9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień. 

W ramach zadania wykonano: 

✓ Bąków - ul. Zielona (15 punktów), ul. Szkolna (8 punktów), ul. Żniwna (3 punkty) – 26 nowych 

punktów , 

✓ Drogomyśl - ul. Knajska (6 punktów), ul. Malinowa (2 punkty), ul. Jaśminowa (4 punkty), 

ul. Jarzębinowa/Kalinowa (1 punkt), ul. Oblaski (3 punkty) – 16 nowych punktów, 

✓ Pruchna - ul. Bukowa/Brzozowa (2 punkty), ul. Szkolna (10 punktów), ul. Nowy Świat (1 punkt) 

– 13 nowych punktów, 

✓ Strumień - ul. 1 Maja (2 punkty), ul. Łuczkiewicza (1 punkt) – 3 nowe punkty, 

✓ Zabłocie - ul. Orzechowa/Miodowa (8 punktów), ul. Długa (3 punkty), ul. Bielska (1 punkt) 

– 12 nowych punktów,  

✓ Zbytków - ul. Górnicza (4 punkty), ul. Wyzwolenia (9 punktów) – 13 nowych punktów.  

Razem 83 nowe punkty. 
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Dodatkowe oświetlenie przy współpracy z Tauron Dystrybucja 

✓ Drogomyśl - ul. Wiejska/Główna (1 punkt), ul. Główna (2 punkty), 

✓ Pruchna - ul. Skośna (6 punktów), 

✓ Strumień - ul. Tęczowa (9 punktów). 

 

Łącznie w 2020 roku na terenie gminy powstało 101 nowych punktów oświetlenia ulicznego. 

 

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Strumień w oparciu o wydajną 

technologię LED. 

W ramach zadania modernizacji poddanych zostało 198 opraw oświetleniowych 

zlokalizowanych na terenie gminy Strumień. Dokonano także dobudowy 7 dodatkowych 

opraw na istniejących słupach energetycznych. Całość zmodernizowanego oświetlenia 

wyposażona została w indywidualne sterowniki pozwalające na zarządzanie czasem i mocą 

świecenia każdej z opraw za pomocą centralnej aplikacji sterującej. Zadanie współfinansowane 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na  lata  2014 - 2020. 

 

11. Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień. 

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące inwestycje: 

Budowa parkingu przy Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Bąkowie 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej i miejsc postojowych, 

oraz ogrodzenie parkingu. 

Ilość miejsc postojowych ogółem 37, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

 

   Przed             Po 
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Przebudowa ul. Oblaski w Drogomyślu – etap IV 

Przebudowa drogi na długości 189 mb. Zakres robót obejmował przebudowę konstrukcji drogi 

wraz z nawierzchnią o szerokości 4 mb na całej długości przebudowywanej drogi, budowę 

kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z jezdni, wraz z robotami 

towarzyszącymi. 

 

   Przed             Po 

 

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Pasiecznej w Zabłociu 

Przebudowa drogi na długości 150 mb obejmowała wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 

jezdni o szerokości 3,0 mb, umocnienie obustronnych poboczy frezem asfaltowym 

wraz z robotami towarzyszącymi, w tym wykonania zjazdów.  

 

 

   Przed             Po 

 

Przebudowa nawierzchni ul. Spółdzielczej w Pruchnej – etap 1 

Przebudowa drogi na długości ok. 230 mb. obejmowała wykonanie nowej nawierzchni 

asfaltowej jezdni o szerokości ok. 3,5 mb, wykonanie poboczy z łamanego kruszywa 

kamiennego, odtworzenia odwodnienia rowem otwartym wraz z robotami towarzyszącymi. 
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   Przed             Po 

 

Przebudowa ul. Szkolnej w Pruchnej 

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowane zostały warstwy konstrukcyjne drogi wraz 

z nawierzchnią (na długości ok. 619 m od skrzyżowania z ul. Główną), powstała kanalizacja 

deszczowa odprowadzająca wody deszczowe z jezdni, wymieniony został przepust w ciągu 

ul. Szkolnej. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

 

   Przed             Po 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 611026 S ul. Zielonej  oraz drogi bocznej w Strumieniu 

W ramach zadania przebudowane zostały warstwy konstrukcyjne drogi, powstała kanalizacja 

deszczowa odprowadzająca wody opadowe z jezdni o łącznej długości 320 m, jezdnia została 

ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi na długości 180 m o szerokości zmiennej 



 24 
 

ok. 5,0 - 5,5 mb. Wykonano również prace uzupełniające polegające na przebudowie fragmentu 

wewnętrznej drogi gminnej na odcinku około 65 m i szerokości 3,0 m. Przebudowa drogi 

polegała na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych, nawierzchni z betonu asfaltowego 

oraz odwodnienia w postaci prefabrykowanych elementów betonowych. 

Gmina na realizację zadania otrzymała ze środków Rządowego Programu Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

 

                Przed                 Po 

 

Remont drogi powiatowej nr 2660 S (ul. Pawłowicka w Strumieniu) 

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia drogi oraz pobocza, na odcinku 

ok. 1 km (od skrzyżowania z ul. 1 Maja w kierunku DK-81 do skrzyżowania z ul. Leśną). 

Ponadto  na odcinku ok. 130 mb wyremontowana została nawierzchnia istniejącego chodnika.  

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie 

przy współfinansowaniu Gminy Strumień. 

 

          Przed             Po 

 

Przebudowa ul. Szerokiej w Bąkowie 

W minionym roku zrealizowano przebudowę nawierzchni ul. Szerokiej w Bąkowie. Prace 

wykonano na długości ok. 195 mb. Zakres robót obejmował przebudowę przepustu drogowego 
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pod włączeniem drogi gminnej do drogi powiatowej, przebudowę warstw konstrukcyjnych 

podbudów, wykonanie nowej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy 

ścieralnej, wykonanie poboczy z łamanego kruszywa kamiennego, przebudowę zjazdów 

do nieruchomości wraz z robotami towarzyszącymi. Całkowity koszt zadania wyniósł 

264 213,30 zł. Inwestycja realizowana ze środków z budżetu 2019 – odbiór techniczny 

28.04.2020 r. 

 

Przed                                                                    Po 

ZADANIA REMONTOWE DRÓG ZWIĄZANE Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA 

I. Wykonanie pobocza w Zabłociu od istniejącego przejścia dla pieszych  w rejonie Szkoły 

Podstawowej w Zabłociu do skrzyżowania z ul. Tulipanów, od skrzyżowania z ul. Rolną 

do wiaty przystankowej wraz z montażem rejestratora prędkości w rejonie Szkoły 

Podstawowej w Zabłociu - w ciągu drogi powiatowej nr 2633S - ul. Bielskiej. 

 

II. Wykonanie pobocza na odcinku ok. 143 mb, szer. 1,0 m kruszywem łamanym + podwójne 

utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową z grysem. 

Wykonawca: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie 

 

W 2020 r. zakupionych zostało pięć wiat przystankowych, które umieszczone zostały w następujących 

lokalizacjach: 

- przystanek Bąków Szkoła, przy ul. Głównej w Bąkowie, 

- przystanek Drogomyśl Dębina, przy ul. Głównej w Drogomyślu, 

- przystanek Zabłocie, przy ul. Bielskiej w Zabłociu,  

- przystanek Pruchna Ośrodek Zdrowia, przy ul. Głównej w Pruchnej, 

- przystanek Drogomyśl Piramida, przy ul. Głównej w Drogomyślu . 
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ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W 2020 r. 

NA TERENIE GMINY STRUMIEŃ 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przez spółkę wodociąg Ø 160, 110, 90PE 

na ul. Głównej, Cichej, Jarzębinowej, Na Kępie, Zbożowej, Nowej, Kościelnej, Astrów, Osiedlowej 

w Pruchnej(etap I i II, ok. 4350 mb sieci z przyłączeniami). Wykupiono 365 mb sieci wodociągowej 

oraz wykonano wycinkę i wymianę przyłączy wodociągowej. 

Całkowity koszt zadania poniesiony przez spółkę w roku 2020: 179 555,35 zł (netto). 

 

 

2.3 Fundusz sołecki, fundusz mieszkańców 

W gminie Strumień Fundusz Sołecki przy częściowym zwrocie z budżetu państwa 

jest realizowany od roku 2016. W terminie do 31 maja, po zakończeniu roku budżetowego Burmistrz 

występuje z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o częściową refundację poniesionych nakładów 

na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w poprzednim roku budżetowym, 

a w terminie do 31 sierpnia Wojewoda przekazuje dotację na zadania. 

Dotacja z budżetu państwa za rok 2020 wyniosła 28,567% poniesionych wydatków. 

W roku 2020 przyznane środki finansowe dla sołectw wynosiły 218 201,50 zł, z tego: 

1) Sołectwo Bąków  40 900,00 zł; 

2) Sołectwo Drogomyśl  40 900,00 zł; 

3) Sołectwo Pruchna  40 900,00 zł; 

4) Sołectwo Zabłocie  40 900,00 zł; 

5) Sołectwo Zabłocie Solanka 13 701,50 zł; 

6) Sołectwo Zbytków  40 900,00 zł. 

Wartość wykonanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wynosiła 202 630,16 zł. 

Od roku budżetowego 2017 w Gminie Strumień utworzono Fundusz Mieszkańców, który działa 

na zasadach Funduszu Sołeckiego dla Rady Mieszkańców Strumienia. Wysokość przyznanych 

środków finansowych jest wyliczana jak dla Funduszu Sołeckiego, pomniejszana o wskaźnik 

procentowy zwrotu z budżetu państwa Funduszu Sołeckiego, gdyż środki finansowe przyznane Radzie 

Mieszkańców nie podlegają częściowemu zwrotowi z budżetu państwa i finansowane są ze środków 

własnych Gminy Strumień. Wartość środków finansowych wykorzystanych w 2020 r. przez Radę 

Mieszkańców  Strumienia wynosiła 27 415,32 zł. 
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Tabela nr 2. Wykaz zadań zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego 

Lp. Wykaz zadań zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego Koszt zadania 

1. 
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej  

w sołectwie Bąków 
36 895,10 

2. 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej 

 w sołectwie Drogomyśl 
10 927,60 

3. 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowej 

w sołectwie  Drogomyśl 
16 114,82 

4. 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Knajskiej  

w sołectwie Drogomyśl 
8 000,00 

5. Remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej OSP Pruchna 13 000,00 

6. 
Oświetlenie skrzyżowania ul. Bukowej z ul. Brzozową  

w sołectwie Pruchna 
14 734,33 

7. 
Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Poprzecznej  

w sołectwie Pruchna 
8 584,99 

8. Zakup piasku (ok. 100 ton) na murawę boiska LKS „99 Pruchna” 3 985,79 

9. 
Kontynuacja wykonania oświetlenia ulic Orzechowej i Miodowej 

 w Zabłociu (projekt nr 1) 
40 718,59 

10. Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS „Orzeł Zabłocie” 12 000,42 

11. Zakup namiotu ekspresowego dla sołectwa Zbytków 6 942,12 

12. Zakup ławostołów składanych dla sołectwa Zbytków 9 446,40 

13. 
Zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Górniczej do 

skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w sołectwie Zbytków 
21 280,00 

RAZEM  wydatki z Funduszu Sołeckiego 202 630,16 

 

Tabela nr 3. Wykaz zadań zrealizowanych z Funduszu Mieszkańców 

Lp. 
Wykaz zadań realizowanych z funduszu mieszkańców 

Miasta Strumień na rok 2020 
Koszt zadania 

1. 
Rozpoczęcie budowy siłowni zewnętrznej przy placu zabaw obok 

Basenu Miejskiego w Strumieniu 
2 952,00 

2. Zakup namiotu oraz garażu blaszanego 5 464,32 

3. 
Modernizacja placu zabaw 

 zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego w Strumieniu 
10 000,00 

4. Doposażenie siłowni przy Hali Sportowej w Strumieniu 8 999,00 

RAZEM  wydatki z Funduszu Mieszkańców 27 415,32 
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2.3.1 Informacja uzupełniająca o zadaniach realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego i funduszu mieszkańców na terenie gminy Strumień 

1. Remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej OSP Pruchna. 

W ramach funduszu wykonano remont pomieszczeń garażowych 9 remont ścian 

wewnętrznych. 

2. Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS „Orzeł Zabłocie”. 

W ramach funduszu wykonano wymianę nawierzchni na placu manewrowym przed siedziba 

LKS „Orzeł Zabłocie”. 

3. Zakup ławostołów składanych - sołectwo Zbytków. 

W ramach funduszu dostarczono 24 kompletów ławostołów o wymiarach 220 cm x 50 cm 

x 25 cm. 

4. Zakup namiotu ekspresowego - sołectwo Zbytków. 

W ramach funduszu dostarczono namiot ekspresowy OCTA PRO 50 o wymiarach 4 m x 6 m 

z dodatkowymi ścianami bocznymi - jednej o długości 6m i dwoma o długości 4 m, nadrukiem 

sublimacyjnymi, torbą transportową i kosztami transportu. 

5. Zakup namiotu oraz garażu blaszanego w ramach Funduszu Mieszkańców Miasta 

Strumienia 

W ramach funduszu dostarczono: 

- garaż stalowy o wymiarach 2,95 m x 5 m z blachy  ocynkowanej i bramą garażową uchylną 

- namiot imprezowy „SUMMER”, materiał poszycia  ISD 560 PVC. 

6. Rozpoczęcie budowy siłowni zewnętrznej przy placu zabaw MGOK w Strumieniu. 

W ramach funduszu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na zabudowę urządzeń 

do ćwiczeń na świeżym powietrzu na terenie MCKiR w Strumieniu. 

7. Zakup piasku (ok 100 ton) na murawę boiska LKS „Pruchna 99”. 

W ramach funduszu zakupiono piasek z przeznaczeniem na trawiaste boisko sportowe 

w Pruchnej w ilości około 135 Mg. 

8. Doposażenie siłowni przy Hali Sportowej w Strumieniu. 

W ramach funduszu dostarczono urządzenie na potrzeby siłowni w Hali Sportowej 

w Strumieniu typu brama finnlo maximum inspire FT. 

9. Wykonanie oświetlenia ul. Orzechowej i Miodowej w Zabłociu, II etap (9 opraw). 

10. Wykonanie oświetlenia ul. Górniczej w Zbytkowie (od posesji nr 15 do skrzyżowania 

z ul. Wyzwolenia, etap II, 4 oprawy). 

11. Wykonanie oświetlenia ul. Zielonej w Bąkowie (14 opraw). 
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12. Wykonanie oświetlenia ul. Knajskiej w Drogomyślu (1 oprawa). 

13. Wykonanie oświetlenia ul. Malinowej w Drogomyślu (2 oprawy). 

14. Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej w Drogomyślu (3 oprawy). 

15. Wykonanie dokumentacji oświetlenia skrzyżowania ulicznego ul. Bukowej z Brzozową 

w Pruchnej. 

16. Wykonanie dokumentacji oświetlenia skrzyżowania ulicznego ul. Poprzecznej z ul. Uroczą 

i ul. Nowy Świat w Pruchnej. 

17. Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulic Bukowej i Brzozowej w Pruchnej (2 oprawy). 

 

 

2.4 Konkurs Marszałkowski „Inicjatywa Sołecka 2020” 
 

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymały aż cztery z sześciu złożonych wniosków:  

- w centrum sołectwa Drogomyśl stanęła samoobsługowa stacja napraw rowerów. 

Dotacja z budżetu Województwa Śląskiego na ten cel wyniosła 8 096,35 zł, pozostałe środki Gmina 

Strumień wyłożyła z własnego budżetu. Koszt całej inwestycji wyniósł 10 120,44 zł. 

- KGW w Bąkowie otrzymało dziewięć kompletów damskich regionalnych strojów cieszyńskich, 

z których uszycie ośmiu dofinansowane zostało ze środków budżetu Województwa Śląskiego – 

na kwotę 9 105,41 zł, a Gmina Strumień dołożyła do tego zakupu 2 276,35 zł. Łączny koszt realizacji 

zadania wyniósł 11 381,76 zł. 

- jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchnej jest w posiadaniu ośmiu nowych kompletów 

mundurów galowych - jednego damskiego i siedmiu męskich. Mundury wyceniono na 8 000,02 zł, 

z czego 6 400,02 zł stanowiła dotacja, a resztę na ten cel przekazał samorząd Gminy Strumień. 

-  dodatkowe wyposażenie zyskała świetlica wiejska w Zbytkowie - nowoczesną tablicę  

multimedialną wraz z komputerem i statywem. Łączna kwota inwestycji wyniosła 12 600,00 zł. 

Z gminnego budżetu przekazane zostało na ten cel 2 520 zł. 
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3. Zasoby materialne Gminy 

 

3.1 Informacja o stanie mienia komunalnego 

Gmina Strumień  była w posiadaniu nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 

211 4596 ha, w tym: 

− gruntów, których ewidencja prowadzona jest w Urzędzie Miejskim w Strumieniu 

o wartości księgowej 7 648 707,57 zł, o powierzchni 194 9607 ha (grunty zabudowane 

6 4907 ha). Grunty te zlokalizowane są na terenie:  

• Miasta Strumień:  53,0379 ha o wartości  1 958 532,22 zł,  

a także wszystkich pozostałych obrębów : 

• Bąków:  19,7750 ha o wartości       849 253,93 zł, 

• Drogomyśl:  46,1002 ha, o wartości  1 732 210,42 zł,  

• Pruchna:  36,3168ha,  o wartości  1 357 526,32 zł, 

• Zabłocie:  29,4090 ha,  o wartości  1 193 776,42 zł, 

• Zbytków:  10,3218 ha o wartości        557 408,26 zł.  

 

Wykres 1. Powierzchnia gruntów w HA 

(źródło – materiały UM  w Strumieniu) 

− grunty przekazane w trwały zarząd o pow. 16,4989 ha (grunty zabudowane: 12,5306 ha).  

W ramach posiadanego zasobu w 2020 roku gmina  Strumień oddała w dzierżawę grunty  

o powierzchni  38,8594 ha, najem - 0,1259 ha. 

Charakterystyka zmian stanu gruntów Gminy Strumień, jakie nastąpiły  w okresie od 01.01.2020 roku 

do 31.12.2020 roku: 

Miasta Strumień; 
27%

Bąków; 10%

Drogomyśl; 24%

Pruchna; 19%

Zabłocie; 15%

Zbytków; 5%

POWIERZCHNIA GRUNTÓW W HA

Miasta Strumień Bąków  Drogomyśl Pruchna Zabłocie Zbytków
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Zwiększenie stanu gruntów Gminy Strumień w drodze nabycia na podstawie decyzji 

administracyjnych, zakupów aktami notarialnymi oraz przekazanych na rzecz Gminy Strumień  

w formie darowizny łącznie wyniosło 1,1125 ha, w tym: 

− decyzje Wojewody Śląskiego na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 17 a ust. 3 ustawy z dnia 

10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 

o pracownikach samorządowych: 

– 0,2791 ha (obręb Miasto Strumień), 

– 0,0144 ha (obręb Zbytków), 

− decyzje Wojewody Śląskiego na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 17 a ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 

– Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych: 

– 0,0216 ha (obręb Drogomyśl), 

− decyzje Wojewody Śląskiego na podstawie art. 13 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 

19 października1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa: 

– 0,4306 ha (obręb Miasto Strumień), 

– 0,2097 ha (obręb Zabłocie), 

− nabycie (zakup) w formie aktu notarialnego: 

– 0,0155 ha z przeznaczeniem na cele publiczne (obręb Drogomyśl), 

– 0,0117 ha z przeznaczeniem na cele publiczne (obręb Miasto Strumień), 

– 0,0167 ha z przeznaczeniem na cele publiczne (obręb Zbytków), 

− nabycie w formie aktu notarialnego – darowizna na rzecz Gminy: 

– 0,1132 ha z przeznaczeniem na cele publiczne (obręb Zbytków). 

Zmniejszenie stanu gruntów Gminy Strumień wyniosło łącznie 2 1388 ha, w tym: 

− sprzedaż gruntu: 

– 0,1243 ha (obręb Miasto Strumień), 

– 0,0134 ha (obręb Zbytków), 

– 0,1212 ha (obręb Drogomyśl), 

− zbycie na podstawie decyzji administracyjnej: 

– 0,0837 ha (obręb Pruchna), 

− grunty oddane w trwały zarząd: 

– 0,9760 ha (obręb Miasto Strumień), 

– 0,8202 ha (obręb Zabłocie) 
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3.2 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  

Uchwałą nr XXI.192.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2016 roku został 

przyjęty „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strumień na lata 

2016-2020”, stanowiący wytyczne kierunkowe do gospodarowania tym zasobem Gminy. 

1. Podstawowe dane o zasobie mieszkaniowym Gminy za rok 2020: 

Tabela nr 4. Zasób mieszkaniowy gminny 

Typ lokali Ilość Powierzchnia użytkowa 

(w m2) 

Budynki mieszkalne 33 8864,21 

Lokale mieszkalne 170 7834,42 

Lokale socjalne, w tym 

pomieszczenie tymczasowe 

16 

1 

602,56 

11,00 

 

W 2020 roku Gmina Strumień nie zbyła żadnego mieszkania ani budynku z gminnego zasobu 

mieszkaniowego.  

W roku 2020, tak jak w roku 2019 obowiązywały następujące stawki czynszu najmu lokali 

mieszkalnych:  

• bazowa stawka - 2,80 zł/m2, 

• najwyższa stawka - 6,16 zł/m2,  

• najniższa stawka (socjalna) - 1,24 zł/m2 . 

2. Najem lokali mieszkalnych, zamiany mieszkań oraz eksmisje:  

• Wnioski wpływające o najem lokalu mieszkalnego: 

 W 2020 roku zostało złożonych 9 wniosków o najem lokalu mieszkalnego, z których pozytywnie 

rozpatrzono 2 wnioski.  

• Wnioski o zamianę mieszkania:  

O zmianę mieszkania w roku 2020 roku wnioskowało 4 najemców, rozpatrzono pozytywnie jeden 

wniosek. 

• Eksmisje z gminnego zasobu mieszkaniowego: 

 W 2020 r nie miała miejsca żadna eksmisja z mieszkaniowego zasobu Gminy.  
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 3. Dane finansowe mieszkaniowego zasobu Gminy Strumień:  

Remonty, modernizacje i inwestycje w budynkach mieszkaniowego zasobu Gminy finansowane 

są głównie:  

• z czynszu za najem lokali mieszkalnych,  

• z czynszu za lokale użytkowe oraz inne powierzchnie użytkowe, 

• z budżetu gminy.  

• dochody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem w 2020 roku:  

- przychody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne: 709 126,31 zł, 

- dotacja inwestycyjna: 172 082,67 zł, 

- dotacja przedmiotowa: 44 909,25 zł. 

• Wydatki związane z mieszkaniowym zasobem w 2020 roku: 

- koszty bieżącej eksploatacji: 603 892,95  zł,  

- koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków: 116 475,12 zł,  

- wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem zasobu: 183 669,14 zł.  

• Wartość zadłużenia:  

Wartość zadłużenia z tytułu nie zapłaconego czynszu w 2020 roku wynosiła 255 112,79 zł, natomiast 

w 2019-216 roku 664,51 zł.  

• Porozumienia spłaty zadłużenia: 

 W 2020 roku zawarto 2 porozumienia spłaty zadłużenia na łączną kwotę 7 368,54  zł, w 2019 roku 

spłata zadłużeń z porozumień wynosiła 8 711,30 zł.  

• Umowy o odpracowanie zadłużenia: 

 W 2020 roku zadłużenie odpracowało 2 najemców na łączną kwotę 3 418,00 zł, w 2019 roku 

odpracowanie długu podjęło się 3 najemców za łączną kwotę 9 711,00 zł. 
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4. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

4.1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strumień na lata 2014-2022 

Strategia obowiązuje na mocy Uchwały Nr VI.58.2018 Rady Miejskiej  

w Strumieniu z dnia 30 kwietnia 2015r. W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Strumień zawarto 

najważniejsze założenia dotyczące przeprowadzenia stałego  monitoringu oraz określono listę 

wskaźników, które są  poddawane okresowej analizie.  

 

28 stycznia 2020 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 

oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku 

Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej omówiono wdrażanie strategii  jak również przedstawiono 

wyzwania strategiczne dla całej gminy.  

Generalne wnioski z monitoringu strategii: 

1. Pozytywne powszechne chociaż zróżnicowane zmiany w kluczowych sferach rozwoju 

(celach). 

• Znacząca poprawa sytuacji w zakresie społecznym, rynku pracy, rozwoju 

przedsiębiorczości. 

• Część wskaźników stabilnych -  ze względu na charakter zjawiska (np. część infrastruktury 

technicznej). 

• Postulowany priorytet w kolejnym okresie wdrażania: dalsze wzmacnianie 

przedsiębiorczości społecznej, atrakcyjności inwestycyjne i turystycznej gminy . 

2. Oddziaływanie otoczenia na realizację celów. 

• Silne powiązania sytuacji gminy ze zmian w obrębie polityki i gospodarczej, tempa 

realizacji programów operacyjnych, polityką konkurencyjności i atrakcyjności innych 

ośrodków. 

3. Otwarcie na nowy horyzont realizacji. 

• Znaczna część projektów zrealizowanych. 

• Duża część projektów w trakcie realizacji lub w fazie inicjowania (przygotowanie 

dokumentacji). 
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4.2 Planowanie przestrzenne 
 

4.2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Gmina Strumień posiada na obszarze całej gminy obowiązujące studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium) zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej 

w Strumieniu z dnia 28 lutego 2017 r. 

W 2020 roku realizowano prace projektowe związane ze sporządzeniem dokumentacji 

na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień dla części 

obszaru miejscowości Drogomyśl, dla części miejscowości Drogomyśl obejmującej obszar 

o powierzchni 0,42 h zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Krętej. Obszar ten aktualnie użytkowany 

jest rolniczo. Głównym celem przedmiotowej zmiany ma być zagwarantowanie możliwości realizacji 

w tym obszarze przedsięwzięcia polegającego na realizacji w granicach działki oznaczonej 

ewidencyjnie nr 1946 działalności produkcyjno-usługowej i magazynowej oraz górnictwa 

otworowego w zakresie wydobywania wody leczniczej. 

W 2020 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu nr XXIV.200.2020 z dnia 

29 października 2020 r. przyjęto zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Zabłocie, dla części miejscowości 

Zabłocie obejmującą obszar o powierzchni 75,4 h zlokalizowany w sąsiedztwie ulic: Pasieczna 

oraz Poranna. Teren ten w głównej mierze obejmuje tereny stanowiące dotychczas obszar górniczy 

związany z eksploatacją żwiru. Głównym celem przedmiotowej zmiany jest zagwarantowanie 

możliwości realizacji w tym obszarze łowiska wędkarskiego przywracając tym samym jego 

przyrodniczy charakter „Łąk Myszkowskich”. Planowana inwestycja wpisywać się będzie w wytyczne 

dotyczące Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”, w którym 

to obszarze mieści się planowa inwestycja. 
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4.2.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Strumień posiada aktualnie 28 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

które obejmują niemalże 100% powierzchni gminy.  

Aktualnie na obszarze gminy obowiązuje: 5 planów miejscowych w granicach sołectw 

(Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), 1 plan miejscowy w granicach miasta Strumień 

oraz 22 odrębne plany obejmujące niewielkie fragmenty terenów gminy, których łączna powierzchnia 

wynosi 63,8 ha. 

 

W 2020 roku na podstawie uchwały nr XXIV.201.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 

29 października 2020 r. przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Strumień obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ulic: Zielonej, Towarowej 

oraz Osiedlowej obejmujący tereny o powierzchni 4,74 ha stanowiące własność Gminy Strumień.  

W 2020 roku realizowano również prace projektowe związane ze sporządzeniem dokumentacji 

planistycznych dla postepowań wszczętych w latach poprzednich, tj.: 

1) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa 

Bąków (uchwała Nr XXXV.301.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 

2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru sołectwa Bąków. W 2020 roku, z uwagi na brak zgody 

na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze realizowanej przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniono koncepcję projektową założeń planu 

w oparciu o zmiany danych dotyczących użytków gruntowych w obszarze projektu planu. 

W roku 2020, w związku z realizacją ww. prac projektowych, Gmina Strumień wydatkowała środki 

w wysokości: 25 879,20 zł. 

 

4.2.3 Statystyka 

Burmistrz  gminy Strumień realizując zadania związane z polityką przestrzenną gminy 

Strumień udzielał informacji o przeznaczeniu terenów w planach miejscowych miedzy innymi poprzez 

wydawanie wypisów i wyrysów z mpzp. W roku 2020 r.  zostało  łącznie  wydanych 367 wypisów 

i wyrysów  z mpzp. (w tym: Bąków - 42 , Drogomyśl – 77, Pruchna - 87, Strumień- 83, Zabłocie - 45, 

Zbytków -33). 
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W roku 2020 wpłynęło łącznie 9 wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości zlokalizowanych w Bąkowie 

(2 wnioski), Strumieniu (1 wniosek), Pruchnej (2 wnioski), Zabłociu (2 wnioski), Zbytkowie 

(2 wnioski). 

Lokalizacja przestrzenna terenów wskazywanych w ww. wnioskach charakteryzuje się dużym 

rozproszeniem i niejednokrotnie znacznym oddaleniem od centrów miejscowości. 

W 2020 r. Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie wydał dla terenu 

gminy Strumień 65 pozwolenia na budowę i rozbudowę budynków, w tym 36 pozwoleń dotyczyło 

budowy i rozbudowy budynków mieszkalnych. W 2019 roku było to 48 pozwoleń, z czego 

38 dotyczyło budowy i rozbudowy budynków mieszkalnych. 

 

4.4 Ochrona środowiska 
 

4.4.1 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strumień (PGN) 

Działania realizowane w 2020 r. w ramach PGN: 

1. Modernizacja źródeł ciepła i systemów grzewczych poprzez zastąpienie ich urządzeniami 

o wyższej sprawności. 

W 2020 roku Gmina Strumień dofinansowała wymianę 28 kotłów. Zainstalowano 24 kotły gazowe 

oraz 4 kotły z automatycznym dozowaniem paliwa, w tym:  2 kotły opalane węglem kamiennym 

i 2 kotły opalane biomasą.  

Mieszkańcy gminy, przy udziale środków pochodzących z Programu „Czyste Powietrze”, wymienili 

ponadto 58 nisko sprawnych kotłów, które zastąpiono następującymi źródłami ciepła: 42 kotły 

gazowe, 5 kotłów na biomasę, 3 kotły na węgiel, 2 systemy ogrzewania elektrycznego i 6 pomp ciepła. 

2. Stworzenie zakładki na stronie internetowej Gminy dedykowanej tematyce ograniczenia 

niskiej emisji. 

Na stronie internetowej Gminy Strumień zamieszczane były informacje o jakości powietrza oraz 

o dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła. 
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3. Wspieranie działań polegających na likwidacji niskiej emisji przez wymianę 

i modernizację indywidualnych źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji dla Gminy Strumień. 

W 2020 roku dofinansowano wymianę 28 kotłów na kwotę 112.000,00 zł. Na stronie internetowej 

Gminy Strumień oraz w rozdysponowanym wśród wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy Informatorze wskazywano mieszkańcom możliwość pozyskania dofinansowania na działania 

termomodernizacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze” realizowanego Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

4. Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania 

na działania zmniejszające energochłonność oraz wspieranie proekologicznych inicjatyw 

społeczności (poprzez zapewnienie wsparcia finansowego w postaci dofinansowań 

m. in. na wymianę kotłów) oraz prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży. 

W informatorze rozdysponowanym wśród wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Strumień wskazano terminy wymiany źródeł ciepła określone tzw. „uchwałą antysmogową” oraz 

informacje o kontroli palenisk prowadzonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Strumieniu. 

W ramach prowadzonych kontroli wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla terenu 

województwa śląskiego przekazywano mieszkańcom  materiały ekologiczne dot. jakości powietrza 

i wpływu smogu na zdrowie. W dniu 9 września w Strumieniu stacjonowało Mobilne Biuro Programu 

„Czyste Powietrze”. Mieszkańcy mogli uzyskać informacje o możliwości pozyskania dotacji 

na termomodernizacje budynków lub wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, jak również z pomocą 

ekspertów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mogli 

złożyć wniosek o uzyskanie takiego dofinasowania. 

4.4.2 Program ochrony środowiska 

W 2020 r. na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strumień na lata 

2021- 2024” gmina pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

w Katowicach w wysokości 79,67 % kosztu zadania (koszt całkowity 8 610,00 zł brutto, w tym środki 

gminy: 1 750,00 zł oraz środki funduszu: 6 860,00 zł). Na zlecenie Gminy Strumień opracowany został 

projekt Programu na lata 2021-2024. Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez Zarządu 

Powiatu Cieszyńskiego (uchwała nr 551/ZP/VI/20 z dnia 27.08.2020 r.). Po uzyskaniu stanowisk 

organów opiniujących w ramach odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko oraz zapewnieniu udziału społeczeństwa, „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
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Strumień na lata 2021-2024” został przyjęty uchwałą Nr XXIII.188.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu 

z dnia 29 września 2020 r.  

W ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strumień na lata 2016-2020”  

w Gminie Strumień podejmowane były w 2020 roku następujące działania:  

1. W zakresie ochrony powietrza: 

• przeprowadzono modernizację 86 kotłowni w budynkach mieszkalnych, w ramach tych 

działań dofinansowano wymianę kotłów na wysokosprawne źródła ciepła z następujących 

środków: 28 kotłów z budżetu gminy (60 złożonych wniosków), oraz 58 kotłów z Programu 

„Czyste Powietrze” – wnioski składane indywidualnie przez mieszkańców do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

• prowadzono kontrole palenisk domowych w ramach obowiązków nałożonych w Programie 

ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, upoważnieni pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Strumieniu przeprowadzili 36 kontroli  zainstalowanych w budynkach 

urządzeń grzewczych oraz stosowanego opału w zakresie zgodności  z zapisami uchwały 

antysmogowej, przekazywano również materiały ekologiczne dot. jakości powietrza 

i wpływu smogu na zdrowie. 

 

2. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:  

Kontrole sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych. 

W 2020 roku przeprowadzono 38 kontroli w zakresie wywozu nieczystości ciekłych 

z nieruchomości mieszkańców w miejscowościach Bąków, Pruchna i Strumień. Kontrole zostały 

przeprowadzone na wnioski mieszkańców zgłoszeń oraz prewencyjnie. 27 z kontrolowanych posesji 

została zgłoszona do policji celem nałożenia sankcji karnych. 

Przeprowadzono również kontrolę prawidłowości realizacji obowiązków przez 1 z podmiotów 

opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujący nieczystości ciekłe od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy. 

 

 

Konserwacja  rowów na terenie gminy Strumień: 

1. Prace wykonane przez Miejsko-Gminną Spółkę Wodną w Strumieniu w 2020 roku (z dotacji 

gminy w kwocie 35.000,00 zł): 
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Sołectwo Bąków: 

- konserwacja rowu melioracyjnego R-7 Bąków 0,170 km – Bąków od lasu Knaj pod ul. Główną, 

- konserwacja rowu melioracyjnego R-2 Bąków 0,050 km + 0,440 km (z dotacji Urzędu Miasta) 

Bąków od ul. Głównej koło cmentarza, pod ul. Zieloną do rowu R-5, 

- usunięcie usterek drenarskich na gruntach trzech członków spółki wodnej. 

Sołectwo Drogomyśl: 

- konserwacja rowu melioracyjnego R-15 Drogomyśl 0,350 km, 

- konserwacja rowu melioracyjnego R-17 Drogomyśl 0,130 km (z dotacji Urzędu Miasta) 

Drogomyśl od ul. Modrzewiowej do rowu R-19, 

- konserwacja rowu melioracyjnego R-19 Drogomyśl 0,770 km (z dotacji Urzędu Miasta) 

– Drogomyśl wzdłuż ul. Modrzewiowej w kierunku Prawobrzeżnej Młynówki Kiczyckiej, 

- usunięcie usterek drenarskich na gruntach siedmiu członków spółki wodnej. 

Sołectwo Pruchna: 

- konserwacja rowu melioracyjnego R-53 Pruchna  1.090 km (z dotacji Urzędu Miasta) – Pruchna 

od ul. Kilisztwo do granicy z gruntami m. Rudnik, 

- usunięcie usterek drenarskich na gruntach trzynastu członków spółki wodnej. 

Sołectwo Zabłocie i Zabłocie-Solanka: 

- konserwacja rowu melioracyjnego R-72 Zabłocie  0,710 km (z dotacji Urzędu Miasta) – Zabłocie 

od ul. Rolnej w kierunku ul. Złocieni, 

- konserwacja rowu melioracyjnego R-87 Zabłocie  0,430 km (z dotacji Urzędu Miasta) – Zabłocie 

wzdłuż ul. Stokrotek, 

- usunięcie usterek drenarskich na gruntach ośmioro członków spółki wodnej. 

Sołectwo Zbytków:  

- konserwacja rowu melioracyjnego R-44 Zbytków  0,280 km 

- usunięcie usterek drenarskich na gruntach pięciu członków spółki wodnej. 

Miasto Strumień:  

- konserwacja rowu melioracyjnego R-32 Strumień   0,360 km – Strumień ul. Pawłowicka. 

 

2. Utrzymanie rowów i systemów odwadniających 

• konserwacja rowu gminnego - karczowanie zakrzaczeń wraz z zagospodarowaniem 

biomasy na długości ok. 130 m, na terenie działki gminnej nr 2071/2 w Zabłociu wzdłuż 

ul. Zacisze, 

• wymiana uszkodzonego przepustu w ciągu ul. Podlesie w Bąkowie, 
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• naprawa punktowego uszkodzenia przepustu w ciągu ul. Oblaski w Drogomyślu w rejonie 

skrzyżowania z ul. Brzozową, 

• czyszczenie 640 mb rowu przy ul. Dębina w Drogomyślu, 

• czyszczenie rowu odprowadzającego wody deszczowe z terenów przyległych 

do ul. Spacerowej w Drogomyślu, 

• mechaniczne czyszczenie wraz z inspekcją TV kanału deszczowego odprowadzającego 

wody deszczowe z ul. Krętej w Drogomyślu, 

• czyszczenie rowów przydrożnych przy ul. Nowy Świat i Myśliwskiej w Pruchnej, 

•  ręczne czyszczenie 450 mb rowów przydrożnych przy ul. Stawowej w Pruchnej 

(z elementów prefabrykowanych), 

• czyszczenie 100 mb rowu przy ul. Gawliniec w Pruchnej, 

• remont 3 studzienek zbiorczych odprowadzających wody deszczowe z terenów 

przyległych do ul. Szkolnej w Pruchnej, 

• czyszczenie przepustów w ciągu ul. Czuchowskiej w Zabłociu, 

• czyszczenie 220 mb rowu przydrożnego odprowadzającego wody deszczowe 

z ul. Pasiecznej w Zabłociu wraz z wymianą elementów filtrujących, 

•  mechaniczne czyszczenie rowu odprowadzającego wody deszczowe z terenów 

przyległych do ul. Wspólnej, Jałowcowej i Olchowej w Zbytkowie i Strumieniu 

wraz z cieciem korekcyjnym drzew, 

• wymiana przepustu w ciągu ulicy Wiązowej w Zbytkowie wraz z czyszczeniem rowu, 

• opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sytemu odprowadzającego 

nadmiar wody deszczowej ze zbiornika retencyjnego przy ul. Strażackiej oraz studni 

chłonnej zlokalizowanej u zbiegu ul. Strażackiej i Grzybowej w Zbytkowie, 

•  wymiana złoży filtracyjnych w studniach chłonnych przy zbiorniku retencyjnym 

oraz na skrzyżowaniu ul. Strażackiej z ul. Grzybową w Zbytkowie. 

 

3. W zakresie ochrony gleb: 

1) Podjęto działania w celu likwidacji dzikich wysypisk – na gruntach niebędących własnością 

gminy Strumień występowano do właścicieli lub zarządców nieruchomości z wnioskiem 

o usunięcie odpadów w ramach obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, 

w następujących lokalizacjach: 

• działek nr 425, 2120 i 424/3 przy ul. Rolnej w Zabłociu – wystąpiono do osób fizycznych 

oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Mikołowie, 
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• działki nr 1871/6 przy ul. Głównej w Drogomyślu przed skrzyżowaniem z drogą krajową 

nr 81 po wystąpieniu skierowanym przez Burmistrza Strumienia do PZDP w Cieszynie 

odpady zostały uprzątnięte, 

• działki nr 1258/6 przy ul. Jerzego Badury w Drogomyślu, użytkowanej przez PGNiG, 

po wystąpieniu skierowanym przez Burmistrza Strumienia do PGNiG odpady zostały 

uprzątnięte, 

• działek nr 804/1, 805 i 806 przy ul. Głównej w Drogomyślu – wystąpiono do osób 

fizycznych, po usunięciu odpadów umorzono postępowanie, 

• działka nr 223/18 przy ul. Kątek w Bąkowie – wystąpiono do osób fizycznych po usunięciu 

odpadów umorzono postępowanie, 

• działki nr 1169/16 przy ul. Dębina w Drogomyślu – wystąpiono do osoby fizycznej, 

postępowanie administracyjne jest w toku. 

2) Podjęto działania w celu usunięcia odpadów z terenu nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Strumień tj.: 

• działki nr 1940/4 przy ul. Wierzbina w Drogomyślu, 

• działki nr 1934/5 przy ul. Poddane w Zabłociu, 

• działki nr 1119/2 przy ul. Leśnej w Strumieniu, 

• działki nr 1971/1 przy ul. Rolnej w Zabłociu, 

• działki nr 259/1 przy ul. Łęgowej w Bąkowie, 

Odpady te zostały uprzątnięte przez ZGKiM w Strumieniu. 

3) Przeprowadzono również zbieranie odpadów w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 

oraz akcji Sprzątanie Świata, w której uczestniczyły dzieci i młodzież z placówek oświatowych 

z terenu gminy Strumień. Koszty worków, rękawiczek oraz wywozu odpadów pokryła Gmina 

Strumień. 

4. W zakresie gospodarowania odpadami - doskonalono system gospodarki odpadami poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych, m.in. rozdysponowanie wśród wszystkich właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy informatora, w którym przedstawiono zasady segregacji 

odpadów oraz funkcjonowania PSZOK-u, 

2) reagowanie we współpracy z firmą odbierającą odpady komunalne na przypadki 

niewłaściwego pozbywania się odpadów oraz edukowanie mieszkańców, co do sposobu 

prawidłowej segregacji i możliwości oddawania problemowych odpadów do PSZOK-u. 
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3) usuwanie wyrobów zawierających azbest - z dofinansowania ze środków budżetu gminy 

Strumień skorzystało 2 właścicieli nieruchomości. Kwota dofinansowania wyniosła 

4.444,00 zł. 

4) przeprowadzenie w lutym i marcu ankietyzacji posiadaczy wyrobów z azbestu związanej 

z naborem wniosków do programu udzielania dofinansowania na realizację celów związanych 

z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

realizowanego przez WFOŚiGW. Złożonych zostało tylko 6 ankiet, w związku z tym (mając 

na uwadze stopień skomplikowania wniosku o dofinansowanie, który składany 

jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 

WFOŚiGW), a także konieczność podejmowania szeregu z tym związanych czynności 

organizacyjno-prawnych, podjęto decyzję o odstąpieniu od składania przez gminę Strumień 

wniosku do WFOŚiGW w Katowicach. 

5) uzyskanie z Ministerstwa Rozwoju  dotacji w wysokości 9.400,00 zł na opracowanie 

aktualizacji Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Przy okazji tych 

prac przeprowadzono aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

dla gminy Strumień na lata 2020-2032, przyjętego Uchwałą NR XXIII.189.2020 Rady 

Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Strumień na lata 2020-2032”. 
 

5. W zakresie ochrony przyrody: 

W roku 2020 na terenie gminy Strumień w mieście Strumień, Drogomyślu i Bąkowie wykonano 

nasadzenia 115 szt. drzew i krzewów. Ponadto przeprowadzono pielęgnację 32 szt. drzew 

na terenie sołectw Zabłocie oraz Bąków. Usunięto drzewa, które były w złym stanie technicznym 

i zdrowotnym oraz stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w ilości  25 sztuk, 

na terenie sołectw Zabłocie, Drogomyśl, Zbytków. Wykonano także 1 ekspertyzę stanu 

zdrowotnego drzewa na terenie miasta Strumień.  

Prowadzono prace polegające na dwukrotnym wykaszaniu gminnych nieruchomości 

(14 nieruchomości).  

Na terenie gminy Strumień corocznie zlecana jest utylizacja Barszczu Sosnowskiego, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Utylizacja przeprowadzana jest dwukrotnie w 

ciągu roku przez wyspecjalizowaną firmę. W 2020 r. koszt utylizacji Barszczu Sosnowskiego 

wyniósł 2 500,00 zł. Barszcz Sosnowskiego jest usuwany z poboczy dróg gminnych oraz działek 

stanowiących własność Gminy Strumień. 
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6. W zakresie edukacji ekologicznej: 

W 2020 r. przyznano dla szkół dofinansowanie do edukacji ekologicznej. Środki w wysokości  

2 925,77 zł zostały przeznaczone na zakup nagród dla uczniów w ramach akcji i konkursów 

ekologicznych o tematyce związanej z ochroną powietrza, racjonalną gospodarką odpadami, 

efektywnością energetyczną oraz oszczędzaniem wody. Dodatkowo zakupione zostały 

kolorowanki oraz gadżety o tematyce ekologicznej dot. segregacji odpadów oraz ochrony 

przyrody, za łączna kwotę 1 999,00 zł. Ponadto w okresie od 28 września do 23 listopada 2020 r., 

na zlecenie gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu za kwotę 5 000,00 zł 

przeprowadził działania edukacyjne pod hasłem PRZYRODA ŁĄCZY. W ramach tych działań 

zorganizowano m.in. konkurs ekologiczno-plastyczny w którym wzięło udział 111 dzieci 

i młodzieży z całej gminy Strumień, zaprojektowano i wydrukowano 27 plakatów dla jednostek 

oświatowych. 

Ponadto, w ramach prowadzonych kontroli wynikających z Programu Ochrony Powietrza 

dla terenu województwa śląskiego, przekazywano mieszkańcom  materiały ekologiczne dot. 

jakości powietrza i wpływu smogu na zdrowie. W dniu 9 września w Strumieniu stacjonowało 

Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy mogli uzyskać informacje o możliwości 

pozyskania dotacji na termomodernizacje budynków lub wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, 

jak również z pomocą ekspertów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach mogli również złożyć wniosek o uzyskanie takiego dofinasowania. 

Edukację prowadzono również poprzez publikacje na stronie internetowej gminy informacji 

dot. akcji „Złap wodę i podaj dalej”, w ramach której opublikowana została baza dobrych praktyk 

i propozycje zmian codziennych nawyków, które przyczyniają się do oszczędzania wody. 

 

4.4.3 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień 

Obligatoryjne cele Programu: 

 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

 4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 6) usypianie ślepych miotów; 

 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
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 8)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

W 2020 roku cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt uchwalanego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) realizowano poprzez następujące 

działania: 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki (w tym ich sterylizację albo kastrację, 

poszukiwanie właścicieli) oraz usypianie ślepych miotów w ramach umowy zawartej 

z przedsiębiorcą: Firma Handlowa Beata Kowalczyk, prowadzącą schronisko dla zwierząt 

w Cieszynie przy ul. Cichej 10. Zapewniono opiekę 18 psom i 22 kotom. Dodatkowo odłowiono 

2 psy, które zostały odebrane następnie przez ich właścicieli (koszty odłowienia i kwarantanny 

ponieśli właściciele). Łączny koszt wyniósł: 26 320,07 zł.  

Ponadto miesięczny ryczałt za gotowość do świadczenia usług objętych umową wynosił  

1 000,00 zł. Łączny roczny koszt to 12 000,00 zł.  

2. Dokarmianie 28 wolno żyjących kotów poprzez wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów 

wolno żyjących, którzy następnie wykładali karmę w rejonie nieruchomości zlokalizowanych w 

Strumieniu przy ul Rynek 14, Ks. Londzina 4 oraz Słonecznej 16, a także w Zabłociu w rejonie ul. 

Jałowcowej 22 (łączny koszt wyniósł 1 967,17 zł).  

3. Zbieranie, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strumień 

(interwencje podejmowano 12 razy, łączny koszt wyniósł 3 536,00 zł). 

4. Odławianie oraz sprawowanie dalszej opieki nad rannymi zwierzętami dzikimi  

(interwencje podejmowano 16 razy, łączny koszt wyniósł 11 623,50 zł). 

5. Sprawowano opiekę zastępczą nad zwierzętami znajdującymi się na posesji przy 

ul. Świerkowej 10 w Pruchnej (dokarmianie karasi ozdobnych) – łączny koszt wyniósł 

1 499,92 zł. 

6. Oprócz działań wskazanych w ustawie jako obligatoryjne, w ramach Programu wprowadzono 

działania fakultatywne, w ramach których umożliwiono mieszkańcom gminy przekazanie psów 

i kotów do wskazanych przez gminę lecznic weterynaryjnych, w celu wykonania bezpłatnych 

zabiegów sterylizacji lub kastracji tych zwierząt. Zabiegi wykonano u 6 psów i 37 kotów (łączny 

koszt wyniósł 8 964,00 zł). 
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Łączne koszty realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Strumień 

w 2020 r.” oraz sprawowania opieki nad rannymi zwierzętami dzikimi wyniosły 65 910,66 zł. 

Dla porównania w roku 2019 koszty wynosiły 45 870,86 zł, a ryczałt za gotowość do sprawowania 

opieki przez schronisko w Cieszynie wynosił 12 000 zł. 

 

4.4.4 Program usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku 

Przeprowadzono w lutym i marcu ankietyzację posiadaczy wyrobów z azbestu związaną 

z naborem wnioskiem do Programu udzielania dofinansowania na realizację celów związanych 

z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego 

przez WFOŚiGW. Złożonych zostało tylko 6 ankiet w związku z tym (mając na uwadze stopień 

skomplikowania wniosku o dofinansowanie, który składany jest do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - WFOŚiGW), a także konieczność 

podejmowania szeregu z tym związanych czynności organizacyjno-prawnych, podjęto decyzję 

o odstąpieniu od składania przez Gminę Strumień wniosku do WFOŚiGW w Katowicach. 

W 2020 roku złożono 5 wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest 

ze środków budżetu Gminy Strumień. Z dofinansowania skorzystało 2 właścicieli nieruchomości, 

kwota dofinansowania wyniosła 4 444,00 zł. Dwóch właścicieli nieruchomości nie uzupełniło 

wniosków po wezwaniu do usunięcia braków, natomiast jednemu z właścicieli nieruchomości 

odmówiono dofinansowania z powodu wykonania prac niezgodnie z regulaminem. Usunięto 

2,281 Mg azbestu. 

Tabela nr 5. Wnioski o dofinansowanie usunięcia azbestu 

Miejscowość: 
Ilość złożonych 

wniosków: 

Ilość 

przyznanych 

dofinansowań: 

Ilość osób, które 

nie uzupełniły 

wniosku po 

wezwaniu: 

Ilość osób, 

którym 

odmówiono 

przyznania  

dofinansowania: 

Bąków - - - - 

Drogomyśl 1 - 1 - 

Pruchna 1 - - 1 

Strumień 2 2 - - 

Zabłocie 1 - 1 - 

Zbytków - - - - 
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Dotacje przyznawane były na podstawie Regulaminu dofinansowania przyjętego Uchwałą 

nr XVII/153/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć z zakresu usuwania i w sprawie 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych 

położonych na terenie gminy Strumień. Dofinansowanie wynosi do 100% wartości poniesionych 

kosztów, jednakże nie więcej niż̇ 2 500,00 zł w przypadku usuwania azbestu z jednego obiektu oraz  

3 500,00 zł w przypadku usuwania azbestu z dwóch lub więcej obiektów. 

Ponadto gmina Strumień pozyskała z Ministerstwa Rozwoju  dotacji w wysokości 9 400,00 zł 

na opracowanie aktualizacji Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. 

Przy okazji tych prac przeprowadzono aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla gminy Strumień na lata 2020-2032”, przyjętego uchwałą NR XXIII.189.2020 Rady 

Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Strumień na lata 2020-2032”. 

 

4.5 Polityka społeczna 
 

4.5.1 Pomoc społeczna 

W ramach ustawy o pomocy społecznej w 2020 roku pomoc i wsparcie uzyskało 421 osób, 

co stanowi  3% wszystkich mieszkańców  gminy Strumień.  

Analizując dane statystyczne za lata 2018-2020 zauważyć można trend spadkowy w liczbie 

osób korzystających ze wsparcia.  

 

Tabela nr 6. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2018-2020  

Rok 2018 2019 2020 

Liczba osób korzystających 

z pomocy społecznej 
663 577 421 

 

Miedzy rokiem 2018, a 2019 liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła 

się o 86 osób (13%), między 2019, a 2020 o 156 osób (27%). Tendencję spadkową można w części 

uzasadnić funkcjonowaniem programu 500+ oraz pozytywnymi zmianami na rynku pracy. 

Jednocześnie, mimo spadku liczby środowisk, zauważyć należy, że te rodziny, które nadal korzystają, 

wymagają znaczącego wsparcia w postaci socjalnej - są to osoby długotrwale bezrobotne, 
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czy przejawiające bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także niezdolne 

do samodzielnej egzystencji.  

 

4.5.2 Rodzaje przyznawanych świadczeń 

  Najczęstszymi występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, 

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną  w 2020 roku były kolejno: długotrwała  

i ciężka przewlekła choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezrobocie, potrzeba ochrony 

macierzyństwa. 

Poniżej prezentowane tabele przedstawiają szczegółowe dane dotyczące liczby rodzin 

korzystających z pomocy społecznej, rodzaje i powody przyznanej formy pomocy oraz kwoty 

wypłaconych świadczeń. 

 

Tabela nr 7. Powody udzielania pomocy rodzinom w roku 2020  

 

Powody udzielania pomocy i wsparcia-ranking Liczba rodzin  

Długotrwała i ciężka choroba 159 

Niepełnosprawność 117 

Ubóstwo 107 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

 i prowadzeniu gospodarstwa domowego – ogółem 

w tym: rodziny niepełne 

           rodziny wielodzietne 

87 

 

26 

19 

Bezrobocie 72 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 63 

Wielodzietność 23 

Alkoholizm 20 

Bezdomność 8 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 7 

Przemoc w rodzinie 2 

Narkomania 1 

Sytuacja kryzysowa 0 

Zdarzenie losowe 0 
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Na podstawie danych powyższej tabeli stwierdza się, iż ciężka i długotrwała choroba 

jest jednym z dotkliwiej odczuwalnych problemów mieszkańców gminy Strumień, która niewątpliwie 

pozostaje w związku z problemem niepełnosprawności. 

 

Tabela nr 8. Rodzaje przyznanych świadczeń w 2020 roku 

 w ramach ustawy o pomocy społecznej 

 

Wyszczególnienie 
Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń     

w zł 

Zasiłek stały 

w tym: dla osób samotnie gospodarujących 

26 

22 

253 123 958 

119 203 

Zasiłek okresowy ogółem 

w tym:   1) z tytułu bezrobocia, 

             2) długotrwałej choroby, 

             3) niepełnosprawności, 

             4) innego tytułu. 

68 

45 

 8 

 3 

12 

313 

  

150 154 

93 090 

12 085 

3 529 

41 450 

Zasiłek celowy ogółem 

w tym: zasiłek celowy 

zasiłek celowy specjalny 

zasiłek celowy w ramach wieloletniego 

program „Posiłek w szkole i w domu” 

509 

81 

103 

 

325 

1781 

175 

198 

 

1 408 

406 026 

84 725 

110 291 

 

211 010 

Świadczenie niepieniężne:  

1) posiłek w naturze  

2) posiłek w naturze na wniosek dyrektora 

szkoły  

               

104 

 

12 

                       

6 214 

 

517 

                       

27 187 

 

3 008 

Usługi opiekuńcze 

w tym: Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

28 

1 

6 026 

567 

160 812 

15 309 

Schronienie 4 26 32 900 

Odpłatność gminy za pobyt w DPS-ie 20 223 620 919 

Sprawienie pogrzebu 0 0 0 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza: 

- rodziny objęte pracą asystenta; 

- odpłatność za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej tj. pobyt w domu dziecka i w rodzinie 

zastępczej 

                            

21 

 

9 

 

 

 

 

                     

81 635 

  

 W 2020 roku, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał wsparcia osobom przebywającym na kwarantannie domowej. 

W związku z powyższym 35 osób skorzystało z pomocy w formie produktów żywnościowych, 

a 8 osób z żywności przyznawanej w ramach programu FEAD. Łączna kwota pomocy w formie 

posiłku oraz produktów żywnościowych udzielona osobom przebywającym na kwarantannie domowej 

wyniosła 2 762,80 zł.  

MOPS wydał w 2020 roku 1053 decyzji przyznających pomoc finansową oraz w naturze. 
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 Środki finansowe wydatkowane w 2020 r. na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły 

24 256 926,41 zł. Największy udział stanowią wydatki na realizację:     

✓ ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 16 907 995,00 zł, w tym na wypłatę 

świadczenia wydatkowano – 16 763 606,00 zł (tzw. 500+), 

✓ ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 

dla opiekuna, zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich, świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 4 165 588,00 zł, 

✓ programu „Dobry Start” tzw. 300+ - 575 750,00 zł, w tym na zasiłki wydano 557 100,00 zł, 

z czego skorzystało 1 857 dzieci. 

 

4.5.3 Tendencje i kierunki działań 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje ustawowe zadania w oparciu 

o założenia i cele Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2026. 

W przedmiotowej strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do:  

▪ redukowania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego, 

▪ rozwoju aktywnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem, 

▪ rozwoju aktywnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i w wieku poprodukcyjnym, 

▪ rozwoju wsparcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 

▪ rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego. 

 

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał fundusze w kwocie 1 687 268, 12 zł  

na realizację projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” w ramach projektu dofinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 1 814 266,80 zł. Projekt 

będzie realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 31.08.2022 r.   

 

1. Redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

 Brak wystarczających środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych należy 

traktować priorytetowo, bowiem ma on wpływ na jakość życia osób, rodzin, a także możliwość 

rozwoju społecznego. Trudna sytuacja finansowa najczęściej wynika z braku dochodu 

lub uzyskiwaniu niskich dochodów np. tylko z prac dorywczych, braku możliwości zatrudnienia 
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w związku z niskimi kwalifikacjami zawodowymi. W 2020 roku na pogorszenie sytuacji finansowej 

rodzin miała wpływ pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Mimo tego, na przestrzeni ostatnich 

lat, problem trudnej sytuacji materialnej rodzin wykazuje tendencję malejącą, co można przypisać 

utrzymywaniu się dobrej sytuacji na rynku pracy i wzrostem płac. Jednocześnie, mimo spadku, 

zauważyć należy, że te rodziny, które nadal korzystają z pomocy wymagają znaczącego wsparcia 

w postaci socjalnej obejmującej m.in. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

czy prowadzenie działań edukacyjnych.  

 

2. Rozwój aktywnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. 

 Problemy rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego są często przyczyną zaburzeń rozwojowych dzieci, sprzyjają tworzeniu 

się nieformalnych grup rówieśniczych, naruszeniu powszechnie obowiązujących norm społecznych. 

To powoduje konieczność podejmowania działań interwencyjnych  przedstawicieli służb w celu 

wzmocnienia rodziny. Znaczenie roli i funkcji rodziny dla prawidłowego wychowania przyszłych 

pokoleń wymaga podejmowania zadań związanych z promowaniem prawidłowych postaw 

rodzicielskich i utrwalaniem właściwych postaw wychowawczych. Wspieranie rodziny we właściwym 

pełnieniu jej funkcji i przeciwdziałaniu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

prowadzona jest przez asystenta rodziny. W związku z rosnącą liczbą rodzin zobowiązanych przez sąd 

do pracy z asystentem rodziny, niezbędne było zatrudnienie drugiego asystenta rodziny.  

 Podejmowane są także starania o ustanawianie rodzin wspierających dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Rodziny są także 

wspieranie w postaci „Karty Dużej Rodziny”, na koniec 2019 roku było aktywnych 445 kart. 

 

3. Rozwój aktywnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i w wieku poprodukcyjnym. 

 Niepełnosprawność ściśle wiąże się z problemem ciężkiej i długotrwałej  choroby, powodując 

znaczące ograniczenie w pełnieniu ról społecznych, utrudnia codzienne funkcjonowanie, a także 

pogorsza kondycję finansową. W ostatnich latach zjawisko to przybiera na sile i jest wiodącą 

przyczyną ubiegania się o wsparcie z systemu pomocy społecznej. Wydatki związane z leczeniem 

w związku z chorobą i niepełnosprawnością pochłaniają sporą część zasobów finansowych osób 

i  rodzin. Rozwiązanie problemów zdrowotnych jest w wielu przypadkach zależne od oferowanego 

przez pomoc społeczną wsparcia. W 2020 roku realizowano Program „Opieka 75+” skierowany 

dla osób powyżej 75 roku życia. Dofinansowanie stanowiło 50% kosztów realizowanego zadania. 

Z programu skorzystało 6 osób. Rozpoczęto również realizowanie programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”  finansowanego w 100% w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
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Niepełnosprawnych. W ramach programu ze wsparcia skorzystały 3 osoby. Zrealizowano 

385 godziny. W kolejnych latach przewiduje się wzrost nakładów na usługi opiekuńcze.  

 Prognozy demograficzne w zakresie starzenia się społeczeństwa wskazują wyraźną tendencję 

wzrostową, pociągając za sobą konieczność organizowania i zapewnienia mieszkańcom Gminy 

Strumień zróżnicowanych usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem usług pielęgnacyjnych 

i opiekuńczych. 

 Od 2020 roku na terenie gminy Strumień jest realizowany program „Ogólnopolska Karta 

Seniora” dla osób powyżej 60. roku życia. Zostało wydanych 361 kart.  

 

4. Rozwój systemu wsparcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie 

i poczucia bezpieczeństwa. 

 Osobom uzależnionym i ich członkom udziela się pomocy prawnej, psychologicznej 

w działających na terenie gminy Strumień bezpłatnych punktach informacyjno-konsultacyjnych. 

Działania profilaktyczne i rozwiązywanie problemów z zakresu uzależnień od alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych podejmowane są głównie przez MKRPA. Ważnym sposobem 

rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie stanowi także stałe podnoszenie kompetencji kadr 

pomocowych poprzez szkolenia i warsztaty, realizację profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej społeczności lokalnej – wydanie broszury i ulotki, wykłady specjalistów na temat 

zjawiska przemocy. W 2020 roku wszczęto 14 „Niebieskich Kart” tj. o 6,67 %  mniej niż 

w poprzednim roku (15). W 2019 w ramach projektu socjalnego przeprowadzone zostały szkolenia 

członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

5.  Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

Tworzenie optymalnych warunków świadczenia usług społecznych poprzez stałe podnoszenie 

kwalifikacji pracowników pomocy społecznej.  

 

4.5.4 Bezrobocie w gminie Strumień 

Bezrobocie na terenie gminy według statystyki z Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie: 

- Liczba osób bezrobotnych z gminy Strumień, stan na 31.12.2020 r. – 243 osoby, w tym kobiet: 143. 

- Czas pozostawania bez pracy w miesiącach: 

do 1 - 25 osób 

1-3 - 46 osoby 

3-6 - 28 osoby 



 53 
 

6-12 - 53 osób 

12-24 - 45 osób  

pow. 24 - 46 osób 

 

- Wiek: 

18 - 24 lata - 49 osób 

25 - 34 lata - 50 osoby 

35 - 44 lata - 60 osoby 

45 - 54 lata - 45 osób 

55 - 59 lata - 30 osoby 

60 lat i więcej - 9 osób 

 

Liczba osób do 30. roku życia - 72 

liczba osób powyżej 50. roku życia - 59 

liczba osób niepełnosprawnych - 14 

liczba osób długotrwale bezrobotnych – 109 

 

4.5.5 Działania aktywizujące seniorów 

GMINA PRZYJAZNA SENIOROM 

W 2020 roku Gmina Strumień przystąpiła do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, w ramach 

którego zostało zawarte porozumienie ze Stowarzyszeniem „MANKO” na wydawanie 

„Ogólnopolskiej Karty Seniora” dla osób powyżej 60. roku życia. W ramach ww. karty seniorzy mogą 

korzystać ze zniżek na wybrane produkty lub usługi w ponad 2 000 punktach, instytucjach oraz 

ośrodkach zdrowia na terenie całej Polski. Najniższe zniżki na poszczególne usługi wynoszą 5%, 

a najwyższe 75%. Również na terenie gminy Strumień jest kilka takich punktów, m.in.: kwiaciarnie, 

księgarnia, fryzjer, sklep zielarski, sklepy spożywcze, sklep odzieżowy, jubiler, stacja benzynowa. 

Zniżki, których udzieliły ww. firmy mieszczą się w przedziale od 5% do 10%. Listę firm honorujących 

„Ogólnopolską Kartę Seniora” można znaleźć na stronie internetowej www.glosseniora.pl/strona/oks.  

„Ogólnopolska Karta Seniora” jest bezpłatna i wydawana na czas nieokreślony. Aby ją otrzymać 

senior musi przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Strumieniu, gdzie wypełnia 

wniosek, a następnie pracownik socjalny od razu wydaje mu Kartę. 

http://www.glosseniora.pl/strona/oks
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W ramach programu „Gmina Przyjazna Seniorom” Stowarzyszenie „MANKO” wydaje również 

dwumiesięcznik „Głos Seniora”, który seniorzy mogę odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Strumieniu. Ponadto seniorzy otrzymali suplementy diety oraz broszury informacyjne.  

Do dnia 31.12.2020 r. zostało wydanych 361 „Ogólnopolskich Kart Seniora”.  

 

 

PROJEKT „USŁUGI SPOŁECZNE W GMINIE STRUMIEŃ” 

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o dotację na realizację projektu 

„Usługi społeczne w Gminie Strumień” w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 1 814 266,80 zł, z czego 1 687 268, 12 zł 

to dotacje pozyskane z EFS.  Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 31.08.2022 r. 

 W ramach ww. projektu będą realizowane: 

✓ Usługi opiekuńcze, które planowo mają objąć 15 osób. Osobami objętymi tymi usługami 

będzie opiekowało się 6 przeszkolonych opiekunek. Ponadto osoby będę miały zapewniony 

każdego dnia obiad dowożony do domu, 1 raz w miesiącu na przemian fryzjera 

i kosmetyczkę oraz przez 1 godzinę miesięcznie naprzemiennie psychologa, prawnika, 

dietetyka i fizjoterapeutę. Każda osoba objęta usługami będzie ponosiła miesięcznie koszt 

w wysokości 10,00 zł. 

✓ Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, które planowo mają objąć 3 osoby. Osobami 

objętymi tą formą pomocy opiekować się będą przeszkoleni asystenci. Każda osoba 

niepełnosprawna będzie ponosiła miesięcznie koszt w wysokości 10,00 zł. 

✓ Mieszkanie wspomagane dla 2 osób niepełnosprawnych. W ramach tej formy pomocy będą 

realizowane usługi opiekuńcze w ilości 3 godzin dziennie, usługi specjalistyczne, w tym: 

pielęgniarskie (2 godziny na tydzień) i rehabilitacyjne (4 godziny na miesiąc), wsparcie 

opiekuna mieszkania. Każda mieszkaniec będzie ponosił miesięcznie koszt w wysokości 

10,00 zł. 

✓ Klub seniora, do którego planowo ma uczęszczać 50 osób powyżej 60. roku życia. Zajęcia 

będę odbywały się w 4 punktach: MGOK w Strumieniu, Sołtysówka w Drogomyślu, sala 

KGW w Pruchnej oraz strażnica w Bąkowie. Spotkania będą odbywały się 1 raz w tygodniu, 

a 1 raz w miesiącu będzie wspólne spotkanie w Strumieniu. W ramach klubu seniora osoby 

będą mogły skorzystać z następującym form pomocy oraz zajęć: porady psychologiczne, 

prawne, dietetyczne, zajęcia fizyczne, edukacyjne, rekreacyjno-kulturalne. Każdy senior 

będzie ponosił miesięcznie koszt w wysokości 10,00 zł. 
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✓ Wsparcie opiekunów faktycznych, którym planowo ma być objętych 20 osób. Jest to pomoc 

dla osób, które na co dzień opiekują się osobami długotrwale chorymi i niepełnosprawnymi. 

Osoby te zostaną objęte wsparciem pracownika socjalnego, psychologa oraz trenera 

(szkolenia, pogadanki).  

Dzięki projektowi „Usługi Społeczne w Gminie Strumień” osoby starsze, długotrwale chore 

i niepełnosprawne zostaną objęte stosowną, specjalistyczną opieką, a osoby opiekujące się osobami 

z ww. grupy będę mieli możliwość przeszkolenia się lub poszerzenia swoje wiedzy, tak aby opieka 

nad najbliższymi była łatwiejsza i efektowniejsza.   

 

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW 65+  

20 mieszkańców z gminy Strumień (wyłonionych w rekrutacji, która trwała od 29 czerwca do 17 lipca 

2020 r.),  w dwóch grupach po 10 osób odbyło szkolenie z obsługi laptopów, tabletów i smartfonów. 

Projekt w ramach: „Śląska Akademia Senior@”. Program „Rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów 

65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku 

lokalnym” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III:3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych. 

4.5.6 Program przeciwdziałania narkomanii w gminie Strumień 

Gminny Program przeciwdziałania narkomanii uwzględnia cele operacyjne dotyczące 

przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, 

stanowi też część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

W 2020 roku Program realizowano poprzez następujące działania: 

1) dyżury w Punkcie Konsultacyjnym MKRPA ds. przemocy w rodzinie, poradnictwo 

psychologiczne i prawne oraz dyżury w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym 

ds. narkomanii i innych uzależnień; 

2) warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki narkomanii i dopalaczy dla uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy; 

3) ferie zimowe w Hali Sportowej w Strumieniu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (zajęcia 

sportowe, turnieje, zabawy rekreacyjne, wyjazdy na lodowisko i basen do Pawłowic 

oraz zajęcia na siłowni dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy); 



 56 
 

4) MKRPA w Strumieniu na bieżąco monitoruje potrzeby i w razie wystąpienia problemu 

opracowuje ewentualny plan pomocy, w szczególności dla osób po leczeniu odwykowym 

mających problemy ze znalezieniem pracy. 

 

W związku z ogłoszonym w 2020 roku na terenie kraju stanem epidemii nie odbyły się 

zaplanowane wakacyjne zajęcia sportowe oraz Mikołajkowy Turniej Sportowy dla szkół gminy 

Strumień w Hali Sportowej w Strumieniu, wycieczki i wyjazdy organizowane w czasie wolnym 

od nauki i podczas wakacji letnich przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickich w Strumieniu 

i Drogomyślu oraz Tydzień Dobrej Nowiny organizowany przez Parafię Ewangelicko-Augsburską 

w Drogomyślu. Nie odbyły się też imprezy sportowe i sportowo-rekreacyjne na terenie gminy 

Strumień w ramach „Gminnego Tygodnia Sportu dla Wszystkich”. 

Łącznie wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii w 2020 

roku wyniosły 9 400,00 zł. 

4.5.7 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w gminie Strumień. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględnia cele 

operacyjne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Narodowym Programie Zdrowia 

na lata 2016-2020, stanowi też część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

W 2020 roku Program realizowano poprzez następujące działania: 

1) opłacono wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w Cieszynie o nałożenie obowiązku 

leczenia odwykowego, zlecono i opłacono wykonanie opinii biegłego psychologa i biegłego 

psychiatry w zakresie stopnia uzależnienia od alkoholu osób, w sprawie których skierowano 

wnioski do Sądu Rejonowego w Cieszynie o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego, 

prowadzono poradnictwo psychologiczne i prawne; 

2) prowadzono dyżury w Punkcie Konsultacyjnym MKRPA ds. przemocy w rodzinie 

oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjne MKRPA w Strumieniu ds. uzależnień; 

3) odbyły się posiedzenia MKRPA w Strumieniu, na których zaopiniowano wnioski o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzono również rozmowy motywujące 

do podjęcia leczenia odwykowego; 

4) dofinansowano działania profilaktyczne prowadzone w świetlicach Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Strumieniu i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach; 
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5) w ramach dofinansowania szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych 

zrealizowano: warsztaty i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu 

uzależnień i przemocy rówieśniczej w szkołach gminy; dofinansowano zorganizowane przez 

ludowe kluby sportowe i ochotnicze straże pożarne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy: 

Dni Sportu, obóz, piknik, ćwiczenia sprawnościowe i zajęcia pierwszej pomocy, wyjazd 

do Dream Parku w Ochabach, wyjazd na zawody szachowe do Ustronia; 

6) MKRPA w Strumieniu na bieżąco monitoruje potrzeby i w razie wystąpienia problemu 

opracowuje ewentualny plan pomocy, w szczególności dla osób po leczeniu odwykowym, 

mających problemy ze znalezieniem pracy. 

W związku z ogłoszonym w 2020 roku na terenie kraju stanem epidemii nie odbyły 

się zaplanowane szkolenia dla MKRPA i innych grup zawodowych w zakresie alkoholizmu 

i przemocy w rodzinie, zajęcia pozalekcyjne i profilaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze 

w szkołach gminy Strumień, Mikołajkowy Turniej Sportowy dla dzieci przedszkolnych organizowany 

w Hali Sportowej w Strumieniu oraz działania profilaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci 

i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem i narkomanią w czasie wolnym od nauki. 

W świetlicach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu nie prowadzono poradnictwa 

psychologicznego. Nie prowadzono też działań edukacyjnych MKRPA w Strumieniu w stosunku 

do przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe w zakresie przestrzegania zapisów 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Łącznie wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2020 roku wyniosły 221 569,70 zł. 

4.5.8 Program współpracy Gminy Strumień z organizacjami 

pozarządowymi 

Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie Rada 

Miejska w Strumieniu uchwaliła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r., 

opracowany przez Burmistrza Strumienia w celu realizacji zadań Gminy we współpracy z tymi 

organizacjami. Uchwała nr XII.105.2019 z dnia 30 października 2019 r. wskazuje w szczególności: 

1) cel główny i cele szczegółowe programu; 

2) zasady współpracy; 

3) zakres przedmiotowy; 

4) formy współpracy; 

5) priorytetowe zadania publiczne; 
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6) okres realizacji programu; 

7) sposób realizacji programu; 

8) wysokość środków planowanych na realizację programu; 

9)  sposób oceny realizacji programu; 

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. 

Cele Programu współpracy realizowane były zarówno poprzez wsparcie finansowe organizacji 

pozarządowych, jak i  współpracę poza finansową. Wysokość środków finansowych zaangażowanych 

w realizację Programu w 2020 r. wyniosła 12 500,00 zł. Realizowane były zadania ujęte w Programie 

jako priorytetowe tj.: zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacje pozarządowe wniosły 

wkład finansowy własny do realizowanych projektów w wysokości 838,59 zł. Współpraca finansowa 

dotyczyła 2 zadań realizowanych przez 2 organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Miłośników 

Zbytkowa zrealizowało zadanie pod nazwą „III Marsz Nordic Walking im. mjr Józefa Płonki”, który 

odbył się 29 sierpnia 2020 r. i wzięło w nim udział 86 osób. Suma kosztów realizacji zadania wyniosła 

3 187,80 zł, w tym 3 000,00 zł z dotacji Gminy Strumień i 187,80 zł ze środków własnych realizatora 

projektu. Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” w Strumieniu realizował zadanie pod nazwą „Dzieje 

Ludowego Klubu Sportowego WISŁA w Strumieniu (1920-2020)”, w ramach którego opracowana 

została i wydano 300 egzemplarzy publikacji dokumentującej 100 letnią historię klubu. Suma kosztów 

realizacji zadania wyniosła 10 150,79 zł, w tym 9 500,00 zł z dotacji Gminy Strumień i 650,79 zł ze 

środków własnych realizatora projektu. 

 Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 i wprowadzone obostrzenia 2 organizacje 

odstąpiły od realizacji 2 zadań, tj.: „X Strumieński Festiwal Artystyczny SFART” i „Turniej 

Mikołajkowy”, które  nie zostały zrealizowane mimo podpisania umów o przyznanie dotacji. 

Kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów, które nie zostały wykorzystane - 15 000,00 zł. 

Współpraca pozafinansowa w 2020 r. nakierowana była na tworzenie warunków do zwiększenia 

aktywności społecznej poprzez wzajemne informowanie się o kierunkach działalności, promowanie 

działań organizacji pozarządowych, konsultacje projektów aktów prawa miejscowego oraz pomoc 

merytoryczną.  

Poddano konsultacjom 29 projektów uchwał Rady Miejskiej w Strumieniu. Organizacje 

pozarządowe nie zgłosiły uwag do konsultowanych projektów. Objęto patronatem Burmistrza 
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„Regionalny Przegląd Kolędniczy KGW” zorganizowany przez Rejonowy Związek Rolników, Kółek 

i Organizacji Rolniczych oraz „Dzień Sportu w sołectwie Bąków” zorganizowany przez Ochotniczą 

Straż Pożarną w Bąkowie. Na stronie internetowej i Facebooku Urzędu zamieszczane były informacje 

dotyczące działalności organizacji pozarządowych.  

 Organizacje pozarządowe na preferencyjnych warunkach, określonych w regulaminach 

korzystania z obiektów gminnych, korzystały z tych obiektów, organizując spotkania o charakterze 

społecznym. Kluby sportowe z terenu gminy Strumień bezpłatnie korzystały z boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Strumieniu, boiska ogólnodostępnego przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu i na preferencyjnych warunkach z Hali Sportowej 

w Strumieniu. 

 Udzielono wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania wniosku o pozyskanie 

dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez jednostkę OSP Zabłocie 

na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 

350 000,00 zł. Jednostka uzyskała również wsparcie merytoryczne przy przeprowadzeniu przetargu 

na zakup samochodu i rozliczeniu pozyskanych z dofinansowania środków. 

 

 

4.6 Oświata i edukacja 
 

4.6.1 Placówki oświatowe funkcjonujące w na terenie gminy 

W 2020 roku na terenie gminy Strumień funkcjonowało: 

− 5 publicznych szkół podstawowych, w tym: 1 samodzielna, 4 funkcjonujące w strukturze 

zespołów; 

− 6 publicznych przedszkoli, w tym: 2 samodzielne, 4 funkcjonujące w strukturze zespołów. 

W roku szkolnym 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych uczęszczało łącznie 

1 203 uczniów, natomiast do publicznych przedszkoli uczęszczało 447 dzieci. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonowały: 

− 2 niepubliczne przedszkola, 

− 1 niepubliczny żłobek. 

Wszystkie niepubliczne placówki uzyskiwały dofinansowanie z budżetu Gminy Strumień 



 60 
 

Tabela nr 9. Publiczne szkoły i przedszkola 

Wyszczególnienie 

Rok szkolny 2019/2020 

SZKOŁA PRZEDSZKOLE 

Liczba dzieci/liczba oddziałów Liczba dzieci/liczba oddziałów 

Szkoła Podstawowa w Strumieniu 500/25  

Przedszkole w Strumieniu  158/7 

Przedszkole w Zbytkowie  67/3 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie 180/9 40/2 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu 218/11 90/4 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej 211/12 67/3 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu 94/7 25/1 

RAZEM 1 203 uczniów/64 oddziały 447 dzieci/ 20 oddziałów 

 

Tabela nr 10. Niepubliczne przedszkola i żłobek 

Wyszczególnienie 
Rok szkolny 2019/2020 

Liczba dzieci/liczba oddziałów 

Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu” w Strumieniu 35/3 

Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Kraina” w Pruchnej 73/4 

Niepubliczny Żłobek „Cogito” w Strumieniu 34/- 

RAZEM 142 dzieci/7 oddziałów 

Z kolei od 1 września 2020 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało łącznie 

1 252 uczniów, natomiast do publicznych przedszkoli uczęszczało 434 dzieci. 

 

4.6.2 Struktura zatrudnienia 

W szkołach i przedszkolach gminy Strumień w roku 2020 zatrudnianych było 207 nauczycieli 

(ponad 164 etaty) oraz 84 pracowników administracji i obsługi (ponad 72 etaty). 

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strumień, zatrudniani 

są wykwalifikowani nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wychowawcy 

świetlic szkolnych, bibliotekarze, pedagodzy szkolni, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi 

i terapeuci pedagogiczni. 
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Tabela nr 11. Pracownicy pedagogiczni ogółem wg stanu na dzień 30 września 2020 r. 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 

Wyszczególnienie ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Nauczyciele zatrudnieni 

w pełnym wymiarze 
140 - 3 27 20 90 

Nauczyciele 

zatrudnieni 

w  niepełnym 

wymiarze 

liczba 67 - 4 10 11 42 

w tym 

etatu 24,43 - 1,08 4,58 5,67 13,1 

Razem etaty 164,43 - 4,08 31,58 25,67 103,1 

 

4.6.3 Doposażenie jednostek oświatowych 

Przedszkole w Strumieniu 

W Przedszkolu w Strumieniu na doposażenie placówki wydano w 2020 r. kwotę około 35 000,00 zł. 

Z tego ponad 15 000,00 zł przeznaczono na wyposażenie kuchni (m. in. stoły i regały), ponad 4 000,00 

zł wydano na taborety gazowe. Pozostałą kwotę wydano m.in. na generator ozonu, automatyczne 

dozowniki do mydła, rolety, chłodziarkę, telewizor, pomoce dydaktyczne, laptop. 

Przedszkole w Zbytkowie 

W Przedszkolu w Zbytkowie kwota jaką przeznaczono na doposażenie placówki w 2020 r. wyniosła 

prawie 21 000,00 zł. W placówce zakupiono m.in. generator ozonu (2 470,00 zł), czytniki do ewidencji 

czasu pobytu (3 039,00 zł), laptop (2 195,55zł). Zakupiono również automatyczne dozowniki do 

mydła, pralkę, sprzęty kuchenne oraz pomoce dydaktyczne. 

Szkoła Podstawowa w Strumieniu  

Wydatkiem inwestycyjnym w 2020 r. był zakup monitora interaktywnego (11 990,00 zł). Natomiast 

z wydatków bieżących przeznaczonych na doposażenie placówki zakupiono m.in. sprzęt elektroniczny 

w tym komputery (ponad 21 000,00 zł), meble (ponad 8 000,00 zł), pomoce dydaktyczne, 

wyposażenie stołówki.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie  

W 2020 r. na doposażenie placówki wydano ponad 46 000,00 zł. Z tej kwoty ponad 13 000,00 zł 

przeznaczono na zakup mebli. Zakupiono również sprzęt komputerowy (ponad 8 000,00 zł,) pomoce 
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dydaktyczne (prawie 3 000,00 zł.), wyposażenie stołówki (ponad 5 000,00 zł), garaż blaszany, 

zamrażarkę, czytniki. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu 

W szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” doposażono kuchnię oraz stołówkę. 

Ponadto na doposażenie placówki przeznaczono ponad 50 000,00 zł. Kwota ta została wydana m.in. 

na zakup sprzętu elektronicznego (ponad 21 000,00 zł), mebli (ponad 14 000,00 zł), artykułów 

sportowych i pomocy dydaktycznych (ok. 10 000,00 zł), oraz czytników do ewidencji czasu pobytu i 

sprzęt AGD. 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej 

W 2020 r. na doposażenie placówki wydatkowano kwotę w wysokości ponad 40 000,00 zł. Zakupiono 

m.in. sprzęt komputerowy (ponad 19 000,00 zł), wyposażenie kuchni (3 569,65 zł), stoliki i krzesła 

(3 442,00 zł),  pomoce dydaktyczne (3 767,87 zł) oraz czytniki do ewidencji czasu pobytu. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu 

W placówce w 2020 r. wydano na doposażenie ponad 30 000,00 zł, które przeznaczono na zakup m.in. 

mebli (ok. 8 000,00 zł), sprzętu komputerowego (ponad 6 000,00. zł), sprzętu AGD (ok. 6 000,00 zł), 

pomocy dydaktycznych (ponad 4 000,00 zł) oraz dozowników, czytników do ewidencji czasu pobytu. 
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4.6.4 Projekty i programy w szkołach 

„Posiłek w domu i w szkole” w Drogomyślu 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Drogomyślu w ramach rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” otrzymała dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu obecnie 

funkcjonującej stołówki szkolnej. W ramach inwestycji przeprowadzono remont kuchni szkolnej,  

w zakresie którego wymieniono drzwi wewnętrzne, uzupełniono okładzinę ścienną z płytek 

ceramicznych, wykonano roboty malarskie, posadzkowe, wymieniono oprawy oświetleniowe i osprzęt 

instalacyjny. Wykonano również instalację wodno-kanalizacyjną wraz z zabudową zlewozmywaka 

kuchennego, wymieniono grzejniki instalacji centralnego ogrzewania oraz zabudowę wentylacji 

wywiewnej nad piecem kuchennym. Doposażona została również stołówka. Zakupiono tace do pieca 

i taboret gazowy. Kuchnię zaopatrzono w m.in. nowy regał, stół centralny, zmywarkę, garnki, patelnie, 

talerze. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie wynoszące 52 552,44 zł. To stanowi 80% 

całkowitych kosztów. Gmina we własnym budżecie zapewniła środki w wysokości 13 138,11 zł. 

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 

nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Gmina 

Strumień uzyskała dofinansowanie niżej wymienionych programów grantowych: 

 

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

W ramach ww. programu Gmina Strumień otrzymała grant w wysokości 70 000,00 zł na zakup sprzętu 

komputerowego dla szkół. 

Wsparciem objęto pięć publicznych szkół podstawowych gminy Strumień: 

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu, liczba laptopów 6; 

- Szkoła Podstawowa w Bąkowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Bąkowie, liczba laptopów 5; 

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Drogomyślu wchodząca w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu, liczba laptopów 6; 

- Szkoła Podstawowa im. Emilii Michalskiej w Pruchnej wchodząca w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Pruchnej, liczba laptopów 6; 

- Szkoła Podstawowa w Zabłociu wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Zabłociu, liczba laptopów 3. 
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„Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

Jest to kontynuacja poprzedniego programu dofinansowania sprzętu dla uczniów,  w tej edycji 

programu uzyskano dofinansowanie w wysokości 53 554,20 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej 

na zakup laptopów dla placówek oświatowych. 

Wsparciem objęto 4 publiczne szkoły podstawowe gminy Strumień: 

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu, liczba laptopów 1; 

- Szkoła Podstawowa w Bąkowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Bąkowie, liczba laptopów 7; 

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Drogomyślu wchodząca w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu, liczba laptopów 7; 

- Szkoła Podstawowa im. Emilii Michalskiej w Pruchnej wchodząca w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Pruchnej, liczba laptopów 7. 

 

Program Erasmus+ 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczął trwającą dwa lata 

współpracę w ramach programu Erasmus + C.O.D.R.s (Creation Oriented Digital Education RunnerS). 

Krajami partnerskim zostały Turcja, Rumunia, Włochy i Portugalia. Głównym celem projektu jest 

rozwijanie kompetencji informatycznych i językowych. W 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną 

program został zawieszony. 

Ogólnopolski Konkurs #OSEWyzwanie 

Szkoła Podstawowa w Zabłociu wzięła udział w konkursie #OSEWyzwanie. Konkurs zorganizował 

Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej. Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy 

mieszkańców. Zadaniem uczestników było przesłanie pracy plastycznej pt. „Smart Szkoła”, 

wykonanej w dowolnej technice. Dodatkowo warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie szkoły 

do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Nagrodą w konkursie były mobilne pracownie 

multimedialne  - 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z dostępem do Internetu. 

Wartość przyznanej nagrody: 63 660,00 zł. 
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Pozytywną weryfikację przeszły wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 złożone przez Gminę Strumień 

w następujących projektach: 

- Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu, 

- Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu. 

Celem tych projektów jest między innymi rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na zajęciach 

dodatkowych. Ponadto w nowe pomoce dydaktyczne doposażone zostaną pracownie: matematyczna, 

chemiczna, biologiczna, fizyczna (SP w Drogomyślu, SP w Zabłociu), przyrodniczo-geograficzna 

(SP w Drogomyślu) oraz matematyczno-przyrodnicza i geograficzna (SP w Zabłociu). Ze szkoleń 

skorzystają również nauczyciele, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. 

4.6.5 Stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. 

Zgodnie z przyjętymi w szkołach regulaminami stypendialnymi – na wniosek wychowawcy 

klasy – uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen z klasyfikacji rocznej w danym roku szkolnym 

przyznano, jak co roku, stypendium za wyniki w nauce. Ich wysokość ustalana jest po zasięgnięciu 

opinii komisji stypendialnej, rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z Burmistrzem Strumienia.  

Za rok szkolny 2019/2020 stypendium dyrektora za wyniki w nauce w wysokości do 200,00 zł mogli 

otrzymać uczniowie klas IV-VI, którzy uzyskali średnią ocen od 5,20 i więcej. Do 200,00 zł otrzymali 

także uczniowie  klasy VII-VIII, ze średnią od 5,00 do 5,39. A za średnią 5,40 i więcej w klasach VII 

-VIII kwota ta wzrastała do 240,00 złotych. 

Stypendium za wyniki w nauce zostało przyznane 113 uczniom. 

Na stypendium mogą liczyć również uczniowie, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe. 

Do 150,00 zł przewidziano dla uczniów, którzy uzyskali osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie 

indywidualnym. Z kolei stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie do 100,00 zł było przyznawane 

uczniom, którzy mieli na swoim koncie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie zespołowym. 

Stypendium za osiągnięcia sportowe zostało przyznane 30 uczniom. 

W roku szkolnym 2019/2020 wypłacono stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

na łączną kwotę 25 900,00 zł. 

W roku 2020 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży uczniowie naszych szkół mogli – prócz stypendium dyrektora – uzyskać również 
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stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia naukowe. Stypendium to udzielane było 

w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. 

O stypendium za wyniki w nauce mogli ubiegać się uczniowie, którzy po ukończeniu  rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych spełnili łącznie następujące warunki: uczeń szkoły podstawowej 

w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 

5,60 oraz reprezentował szkołę w roku szkolnym w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

(z wyłączeniem konkursów artystycznych i sportowych). 

Natomiast o stypendium za osiągnięcia naukowe mogli ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali w roku 

szkolnym tytuł laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie przedmiotowej, 

co najmniej na szczeblu wojewódzkim. 

Za rok szkolny 2019/2020 stypendium Burmistrza Strumienia otrzymało 9 uczniów na łączną kwotę 

2 700,00 zł. 

 

4.7 Działalność gospodarcza 
 

4.7.1 Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej 
Według CEIDG w Gminie Strumień jest zarejestrowanych 755 indywidulanych podmiotów 

gospodarczych, w tym między innymi: 106 przetwórstwo przemysłowe, 125 – budownictwo, 

180 – handel hurtowy i detaliczny, 41 - transport i gospodarka magazynowa, 59 – działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna. 

Liczba wniosków złożonych do CEIDG wynosiła 325, w tym: 32 - założenie działalności 

gospodarczej, 169- zmiany wpisów, 60 - zmiana z zawieszeniem działalności gospodarczej, 

41 - zmiana ze wznowieniem, 20 - zakończenie działalności gospodarczej. 

4.7.2 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) wynosi 24. 

Liczba zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (sklepy): 71, w tym:  

− napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu – 24 

− napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 23 

− napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu – 24 
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Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

(gastronomia) wynosi 14. 

Liczba zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia): 21 w tym:  

•   napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu – 14 

• napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 2 

•   napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu –5 

 

4.8 Bezpieczeństwo publiczne 

Zapewnienie bezpieczeństwa odgrywa ważną rolę w kształtowaniu czynników wpływających 

na poziom życia mieszkańców gminy Strumień i jest jednym z najistotniejszych zadań gminy. 

Instytucjami zapewniającymi mieszkańcom gminy Strumień bezpieczeństwo są Komisariat Policji 

w Strumieniu oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych. Instytucje te współpracują  z gminą, 

mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

4.8.1 Ochotnicze straże pożarne 

Na terenie gminy Strumień działa sześć jednostek ochotniczych straży pożarnych: OSP Bąków, 

OSP Drogomyśl, OSP Pruchna, OSP Strumień, OSP Zabłocie i OSP Zbytków. Jednostki OSP 

Strumień i OSP Drogomyśl działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

 

Tabela nr 12. Wyjazdy jednostek OSP do akcji w 2020 r. 

Jednostka Pożary Miejscowe 

zagrożenia 
Alarmy fałszywe Razem 

Bąków 5 37 1 43 

Drogomyśl 10 37 0 47 

Pruchna 3 34 0 37 

Strumień 15 70 5 90 

Zabłocie 4 13 0 17 

Zbytków 2 31 1 34 

Razem: 39 222 7 268 

 

Na utrzymanie gotowości bojowej i wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych 

w 2020 roku z gminnego budżetu przeznaczono łącznie 720 843,26 zł, w tym: 
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 udzielono dotacji na:  

− zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zabłocie; 

− dofinansowanie zakupu nowego systemu alarmowania dla jednostki OSP Drogomyśl; 

− przebudowę garażu budynku remizy OSP Zabłocie; 

− doposażenie jednostek OSP Drogomyśl, OSP Strumień i OSP Bąków w węże pożarnicze 

do pomp o wysokiej wydajności; 

− bieżące utrzymanie gotowości bojowej tj. utrzymanie obiektów, paliwo, sprzęt i remonty 

bieżące, umundurowanie. 

Z budżetu Gminy Strumień przekazano również w 2020 r. środki finansowe w wysokości 

100 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla JRG PSP w Skoczowie. 

Charakterystyka stanu przestępczości na terenie gminy Strumień w 2020 r. obejmuje następujące ilości 

wszczętych postępowań w wybranych kategoriach przestępstw:  kradzież z włamaniem 5, rozbój 2, 

kradzież 16, kradzież samochodu 1, uszkodzenie mienia 7, uszczerbek na zdrowiu 4, bójka i pobicie 

0, oszustwo 17, naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 4, nietrzeźwi kierowcy 15. 

W 2020 r. w ramach działalności pionu prewencji podjęto łącznie na terenie Gminy Strumień 

1987 interwencji, w tym: 709  w Strumieniu, 208 w Zbytkowie, 374 w Drogomyślu, 310 w Bąkowie, 

247 w Pruchnej, 139 w Zabłociu. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym odnotowano łącznie 

125 zdarzeń, w tym 13 wypadków i 112 kolizje, w których rannych zostało 15 osób. 

4.8.2 Działania obrony cywilnej 

Obfite opady deszczu i podtopienia na terenie gminy Strumień spowodowały uruchomienie 

rezerwy kryzysowej, z której zostały poniesione koszty naprawy i usuwania skutków, które wyniosły 

47 940,21 zł. Prace polegały odpompowaniu wody z gospodarstw prywatnych,  czyszczeniu rowów 

i przepustów uszczelnianie przecieków brzegu rzeki Młynówki. 

Działania inne: 

• Cotygodniowe nawiązywanie łączności radiowej ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie (8.00 – 

środa). 

• Przeprowadzone testy syren - 01.08.2020 – sprawne – uruchamiane ręcznie, 

     - 24.10.2020 – sprawne – uruchamiane ręcznie (oprócz 

Drogomyśla – uruchomiona zdalnie z poziom powiatu). 
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• Publikacja na stronach www.strumien.pl, FB – ostrzeżenia o jakości  powietrza, oblodzeniach, 

niskich temperaturach, mgłach, podtopieniach, silnych wiatrach i innych niebezpiecznych 

zjawiskach meteorologicznych. 

• Publikacja na stronach www.strumien.pl – informacji o noclegowniach dla bezdomnych, usuwanie 

śniegu z budynków i chodników,  

• Powiadamianie szkół, przedszkoli, żłobka, przychodni publicznych i innych o jakości powietrza 

w powiecie cieszyńskim. 

• Zakupy: 9 x kurtka przeciwdeszczowa dla pracowników UM w Strumieniu do wykorzystania 

podczas obowiązków służbowych, kwota 849,91 zł.  

 

4.8.3 Działania na rzecz zdrowia 

Uczniowie szkół i przedszkoli z  terenu gminy Strumień wzięli udział w konkursie o zdrowiu 

(sałatki, zdrowe żywienie, konkursy plastyczne, literackie). Liczba uczestników: 322 osoby, gmina 

poniosła koszt nagród w wysokości 2 762,25 zł. 

4.9 COVID-19 

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa w Polsce, Gmina Strumień podjęła 

działania zwalczająca i zapobiegającego rozprzestrzeniania się wirusa. W związku z powyższym 

został czasowo ograniczony dostęp do budynku Urzędu Miejskiego w Strumieniu, jednak nie wpłynęło 

to na realizację zadań i prac w urzędzie.  

W ramach działań zabezpieczających zostały zakupione środki ochrony osobistej (maseczki, 

przyłbice, gogle, odzież ochronna, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz inne) na kwotę 

33 621,21 zł, oraz zlecone usługi wykonania osłon ochronnych do urzędu miejskiego za kwotę 

19 504,49 zł. 

4.9.1 Wsparcie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 

W ramach wsparcia dla strażaków zaangażowanych w działania przeciwdziałające COVID-19, zostały 

przekazane dla wszystkich jednostek OSP gminy Strumień  18 kanistrów po 5 litrów płynu 

do dezynfekcji rąk (3 kanistry na jednostkę). Dodatkowo dla OSP Strumień, która podjęła współpracę 

z MOPS-em dot. dostarczania żywności do rodzin na kwarantannie, zostały przekazane kombinezony 

specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi, z rękawicami i osłonami na buty (kalosze), 2 kpl. 
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W ramach decyzji Wojewody, Gmina poniosła koszty dostarczania żywności dla mieszkańców, którzy  

zostali objęci  kwarantanną w wysokości 2 762,80 zł. 

4.9.2 Akcja szycia maseczek dla mieszkańców 

Gmina Strumień zorganizowała akcję szycia maseczek przez wolontariuszy dla mieszkańców.  

Maseczki szyły wolontariuszki ze wszystkich sołectw gminy Strumień i wolontariuszki z pobliskich 

gmin, takich jak Wisła Mała czy Ustroń, pracownicy z przedszkoli w Strumieniu i Zbytkowie 

oraz ze szkoły w Bąkowie, a także pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu. 

Łącznie w tej akcji wzięło udział aż 66 osób.  

Materiały do produkcji ochronnych maseczek (flizelina, guma, nici, woreczki, wizytówki) zakupił 

samorząd Gminy Strumień. Koszty przeznaczone na zakup tych materiałów wyniosły prawie 

12 500,00 zł.  

Akcję dystrybucji maseczek koordynował Referat Rozwoju i Promocji UM w Strumieniu. W każdej 

miejscowości wyznaczone były osoby zajmujące się rozprowadzaniem maseczek. Tego ważnego 

zadania podjęli się strażacy, sołtysi, radni, pracownicy MGOK-u oraz członkowie organizacji 

pozarządowych. 

Ostatecznie uszyto i rozprowadzono w dwóch partiach łącznie 10 000 szt. maseczek ochronnych. 

Uszyte maseczki trafiły do każdego domu na terenie gminy Strumień.  Jak również zostały przekazane 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu, Domu Pomocy Społecznej dla dzieci 

w Strumieniu, do Komisariatu Policji w Strumieniu oraz do wszystkich jednostek OSP na terenie 

gminy i ośrodków zdrowia. 

4.9.3 Akcja informacyjna 

Referat Rozwoju i Promocji UM w Strumieniu od początku pandemii koordynował akcję 

informowania mieszkańców o wszelkich ograniczeniach i nowych obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, a także publikował wpływające do Urzędu Miejskiego w Strumieniu komunikaty.  

Komunikaty zamieszczane były na stronie internetowej www.strumien.pl, na stronie facebook Gmina 

Strumień, a także w prasie lokalnej „Nowa Formacja”. 

Na stronie internetowej pod linkiem http://strumien.pl/koronawirus utworzona została zakładka 

KORONAWIRUS, gdzie mieszkańcy mogą szukać najważniejszych informacji m.in. o zasadach 

obsługi petentów w Urzędzie Miejskim w Strumieniu. 
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4.9.4 Akcja pomocy dla starszych i samotnych mieszkańców 

16 marca 2020 r. ruszyła akcja pomocy dla starszych i samotnych mieszkańców. W tym celu 

uruchomiony został numer telefonu 511 706 195 dostępny w godzinach od 9.00 do 14.00, 

od poniedziałku do piątku, na który potrzebujący mieszkańcy mogli zgłaszać swoje potrzeby 

np. pomoc w zrobieniu zakupów czy wyprowadzenie psa. 

4.9.5 Działania pomocowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie gminy Strumień 

Przed podjęciem docelowych działań została przeprowadzona analiza możliwości dodatkowego 

wsparcia dla przedsiębiorców, przy uwzględnieniu rozwiązań proponowanych przez Rząd, oraz ich 

wpływu na sytuację finansową gminy. 

W ramach pomocy podjęto następujące działania: 

1. Najemcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach stanowiących własność Gminy, 

zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza, mogli wnioskować o obniżenie miesięcznej stawki 

czynszu – do 1,00 zł netto w przypadku zaprzestania prowadzenie działalności gospodarczej 

lub jej zawieszenia, do 50% stawki czynszu wynikającej z umowy najmu, w przypadku 

skrócenia funkcjonowania lokalu o co najmniej 2 godziny dziennie w stosunku do stanu sprzed 

epidemii. 

Najemcy 10 lokali użytkowych skorzystali z obniżki czynszu na łączną wartość 25 125,89 zł. 

Wsparcia dla najemców lokali użytkowych udzielono w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, 

listopad i grudzień.  

2. Przesunięty został termin opłat z tytułu użytkowania wieczystego - do stycznia 2021, 

oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020 - do 30 czerwca 2020 r. 

3. Z możliwości umorzenia zaległości podatkowych i podatku od środków transportowych 

w ramach pomocy de minimis skorzystało 4 przedsiębiorców, a łączna kwota umorzeń 

należności podatkowych wyniosła 5 780,80 zł. 

4. Zgodnie z Uchwałą Nr XX.162.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu, przedłużony został do dnia 

15 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju 

i czerwcu 2020 roku.  

Z tej formy pomocy skorzystało 4 przedsiębiorców, a łączna kwota przedłużonych rat podatku 

wyniosła 139 010,00 zł - wszystkie należności zostały uiszczone. 
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5. Zgodnie z Uchwałą Nr XX.163.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu, zwolnieni z podatku 

od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej za okres kwiecień, maj 2020 r.,  zostali mikro przedsiębiorcy oraz małe 

przedsiębiorstwa.  

Z tej formy pomocy skorzystało 6 przedsiębiorców, a łączna kwota zwolnienia z podatku 

w 2020 roku wyniosła 8 009,00 zł 

6. Zgodnie z uchwałą Nr XXII.184.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu, zwolnieni z opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w 2020 r. zostali 

przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. 

Przedsiębiorcy, którzy wnieśli jednorazowo w/w opłatę za rok 2020 do dnia 31 stycznia 2020 r. 

otrzymali zwrot trzeciej części pobranej jednorazowo opłaty, o której mowa wyżej. 

Zwolnionych z ww. opłat zostało 12 przedsiębiorców na kwotę 8 500,81 zł. 

4.9.6 Zwrot składek ZUS 

 Jednostki zatrudniające mniej niż 49 pracowników, skorzystały z pomocy rządowej związanej 

z wdrożeniem Tarczy Covid-19, w zakresie zwrotu 50% składek ZUS za okres 03-05.2020 r. 

Spośród jednostek gminnych były to: 

- Miejska Biblioteka Publiczna – 13 377,08 zł, 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 32 769,80 zł, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 39 841,97 zł, 

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 71 835,75 zł, 

- Oświata: 

 - Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu – 21 629,21 zł, 

 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie – 72 658,89 zł, 

 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu – 56 221,49 zł. 

 - Przedszkole w Strumieniu – 49 472,45 zł, 

 - Przedszkole w Zbytkowie – 20 184,04 zł. 

Łącznie wszystkie jednostki uzyskały zwrot w kwocie 377 990,68 zł. 

 

 

 



 73 
 

4.10 Kultura 
 

4.10.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu 

Ze względu na sytuację epidemiczną w 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Strumieniu działał hybrydowo. Zorganizował lub wsparł organizację łącznie 46 imprez w formie 

tradycyjnej, wzięło w nich udział ponad 4 600 osób oraz aż 139 wydarzeń w przestrzeniach emgoku 

w Internecie, gdzie odnotowano 47 580 odsłon oraz 8831 unikalnych użytkowników. 

Do Strumienia „na żywo” zawitała m.in. Krystyna Prońko, została zorganizowana noworoczna gala 

operetkowa, gala taneczna ArtGang, spektakl Shirley Valentine i inne. Profesjonalną organizację 

wydarzeń kulturalnych umożliwiają stale unowocześniane obiekty – świetlice działające w godzinach 

popołudniowych codziennie od poniedziałku do piątku w każdej miejscowości gminy oraz siedziba 

z funkcjonalną salą widowiskową, galerią i pracowniami, a także kompleksowe wyposażenie 

estradowo-eventowe i  samochód dostawczy. 

W początkowych miesiącach 2020 roku udało się zgodnie z planem zorganizować wiele ciekawych 

imprez oraz wesprzeć w organizacji różne instytucje i grupy działające na terenie gminy, jednak rok 

ten został zdominowany niespotykaną dotąd sytuacją epidemiczną. Oferta ośrodka kultury została 

więc w dużej mierze przeniesiona do obszaru wirtualnego. Na stronie w mediach społecznościowych 

zorganizowano m in. warsztaty plastyczne, plastyczno-teatralne, muzyczne, fotograficzne. 

Do aktywizacji w sieci byli również skutecznie nakłaniani miejscowi twórcy. Bardzo wielu rodzimych 

artystów w różnym wieku zdecydowało się w tym czasie zamieścić w tej przestrzeni swoje dzieła 

– od rysunków młodych adeptów sztuki oraz dzieł  już uznanych twórców, po wspaniałe prace 

rękodzielnicze oraz prezentację poezji ludowej. Miały również miejsce wydarzenia muzyczne. 

Ponadto czasowo została uruchomiona moderowana przez instruktorkę tańca grupa on-line skupiająca 

tancerzy, gdzie uczestnicy zamieszczali treści związane z tańcem, wymieniali się pomysłami 

na układy taneczne, itp. Z sukcesem udało się w formule zdalnie-stacjonarnej przeprowadzić 

jubileuszową edycję Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej, która cieszyła się nie 

mniejszym, niż zwykle zainteresowaniem artystów. Został zarejestrowany, zmontowany 

oraz wyemitowany w okresie świątecznym koncert kolęd Izabeli Kopeć. W czasie świąt miała miejsce 

emisja spektaklu teatralnego dla dzieci.  

Projekty: 

Przygotowano wniosek do MKiDN o dofinansowanie kontynuacji działań w  przestrzeni internetowej 

w okresie od czerwca do sierpnia, na który uzyskano dofinansowanie w kwocie 49 000,00 zł. 
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Zrealizowano przy wykorzystaniu środków ministerialnych dalsze prowadzone on-line ciekawe 

warsztaty edukacyjno-kulturalne (fotografia, fotografia przyrodnicza, taniec, sztuki plastyczne, 

etnologia), zorganizowano koncerty on-line, a nawet transmisję odcinkowego spektaklu teatralnego 

dla dzieci. W większości bazowano na potencjale miejscowych twórców,  artystów i animatorów 

kultury.  

Kolejnym bardzo dużym sukcesem była realizacja projektu dotyczącego zakupu nowoczesnego 

oświetlenia sali widowiskowej, na który pozyskano niebagatelną kwotę 88 762,00 zł z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tym samym znacznie wzrósł standard techniczny sali. 

Od wielu już lat MGOK współpracuje ze stowarzyszeniami i grupami formalnymi z terenu gminy 

Strumień, udostępniając swoje zaplecze techniczne i personalne. W 2020 r. wiele placówek 

oświatowych i  różnych organizacji skorzystało z sali widowiskowej na potrzeby imprez 

zaadresowanych dla dzieci (dzień dziadka i babci, bale szkolne, spektakle teatralne), tym samym 

realizuje się bardzo ważne zadanie wychowania młodego człowieka do kultury. 

4.10.2 Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu 

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu należy biblioteka centralna oraz filie wiejskie, 

znajdujące się w: Drogomyślu, Pruchnej i Zbytkowie. Do podstawowych  zadań biblioteki należy 

gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu 

nieprzerwanie od wielu lat organizuje także liczne wydarzenia kulturalne, edukacyjne i promocyjne. 

Wszystkie organizowane wykłady i spotkania cieszyły się popularnością. 

Księgozbiór Biblioteki wynosi 49 932 woluminy, w 2020 roku przybyło: 

• 2 096 woluminów na kwotę 49 879,72 zł,  

• 231 audiobooków na kwotę 3 920,73 zł,  

• 40 filmów na kwotę 1 111,25 zł, 

• 53 tytuły czasopism o rozmaitej tematyce na kwotę 3 368,94 zł.  

Wypożyczalnia i czytelnia czasopiśmiennicza od lat cieszyły się niesłabnącą popularnością. Niestety 

w związku z pandemią COVID-19 ograniczono tzw. wolny dostęp do półek, zawieszono prenumeratę, 

co przełożyło się na spadek wypożyczeń prasy na miejscu i na zewnątrz. W drodze daru 

od czytelników oraz wydawnictw otrzymywano 8 tytułów czasopism. Wszystkie nowości zostały 

wprowadzone do bazy komputerowej. 
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W 2020 roku  zarejestrowano: 1 607 czytelników ogółem, w tym: 699 osób uczących się, 

543 osób pracujących oraz 365 pozostałych (emerytów, rencistów, bezrobotnych). 

Bibliotekę odwiedziło 17 842 użytkowników. Wypożyczalnie odwiedziło 9 972 czytelników. 

Wypożyczono na zewnątrz ogółem 19 964 woluminów. Czytelnie odwiedziło 6 845 osób. 

Udzielono 6 028 informacji (zagadnieniowych, bibliotecznych oraz informacji internetowych). 

Do udzielania informacji wykorzystywane są katalogi, kartoteka regionaliów, teczki z wycinkami, 

księgozbiór czytelni, czasopisma, Internet, telefon. 

W MBP w Strumieniu oraz wszystkich filiach działa moduł wypożyczeń oraz strona 

internetowa www.biblioteka.strumien.pl (na koniec roku odnotowano 4 688 807 wejść na stronę, 

stronę odwiedziło 555 575 użytkowników). 

Promocja  książki i czytelnictwa: 

Zorganizowano 55 wydarzeń, w których brało udział 1 025 uczestników: 

Prelekcje: Mariola Dziendziel „Probiotyki XXI wieku”, Marcin Stanclik „W krainie dźwięku-muzyka 

na smykach”; 

Wykłady: Tomasz Donocik „Spotkanie z fotografem, czyli jak zrobić ładne zdjęcia”, dr Maciej 

Kupczak „Pajęczaki”; 

Koncerty: „Podróż  muzyczna od Tanga do Rocka” – koncert skrzypcowo – fortepianowy Daniela 

i Marcina Stanclików; 

Spotkania cykliczne - spotkania integracyjne (raz w tygodniu), Cała Polska Czyta Dzieciom- co dwa 

tygodnie, zajęcia plastyczne (raz w tygodniu), wycieczki do biblioteki, grupa zabawowa, Dziecięca 

Akademia Naukowa, lekcje biblioteczne; 

Pora dla seniora: Kino dla seniora, kurs komputerowy dla seniorów; 

Inne: konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży, ferie z biblioteką, imprezy okolicznościowe, 

bal karnawałowy dla dzieci z grupy zabawowej, teatrzyki dla dzieci, Narodowe Czytanie. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu kontynuuje projekt Instytutu Książki „Mała książka 

– Wielki Człowiek”. W tym roku projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich 

rodziców. Podczas  realizacji projektu każdy przedszkolak otrzymuje:  „Kartę Małego Czytelnika” 

wraz z naklejkami oraz książki „Pierwsze czytanki dla…” wraz z broszurą i wyprawką czytelniczą dla 

uczestnika programu. 

Podczas epidemii, podążając za potrzebami czytelników, Biblioteka uruchomiła akcję: „Książka 

na zamówienie”, która okazała się strzałem w dziesiątkę i spotkała się z dużym zainteresowaniem 
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dorosłych oraz dzieci. Akcja polegała na tym, że pracownicy przygotowywali zamówione 

telefonicznie lub mailowo książki, wybrane przez czytelników i ustalali termin ich odbioru. 

Dzięki dotacji z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Profilaktyki Alkoholowej było 

możliwe zorganizowanie zajęć z dziećmi w czasie ferii zimowych (zarówno w oddziale dla dzieci jak 

i w filiach bibliotecznych w Drogomyślu, Pruchnej i Zbytkowie) oraz zakup 69 woluminów o tematyce 

profilaktyczno-dydaktycznej na kwotę 3 097,42 zł. 

 W 2020 roku zakupiony został serwer oraz laptop. 

Biblioteka ściśle współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Strumieniu, uczniami 

z oddziałów specjalnych ze Szkoły Podstawowej w Strumieniu, Macierzą Ziemi Cieszyńskiej oraz 

przedszkolami i szkołami z całej gminy.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zatrudnia 9 pracowników w różnym wymiarze czasu,  

co stanowi 6,25 etatów. 

4.11 Sport 
 

Na podstawie uchwały nr LVII/431/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Strumień w zakresie 

sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 2 czerwca 2015 r. poz. 3010) w 2020 r. 

dofinasowane zostały zadania mające na celu poprawę warunków uprawiania sportu przez członków 

klubów sportowych na terenie Gminy Strumień oraz zwiększenie dostępności mieszkańców 

do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.  

Łączna kwota wykorzystanych dotacji wyniosła 171 450,12 zł. Kluby sportowe wniosły wkład 

finansowy własny do realizowanych projektów w wysokości 32 787,19 zł. Część zaplanowanych 

rozgrywek z uwagi na sytuację epidemiologiczną została odwołana. Współpraca dotyczyła realizacji 

7 zadań przez 6 klubów sportowych organizujących treningi i udział w rozgrywkach w piłce nożnej, 

szachach i judo. Piłkarskie kluby sportowe działające na terenie gminy Strumień, zakończyły sezon 

na następujących pozycjach:  

klasa okręgowa:  

− Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” w Drogomyślu, 

− Ludowy Klub Sportowy „99 Pruchna” w Pruchnej, 

− Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Strumieniu; 

klasa A: 
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− Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Bąkowie, 

− Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Zabłociu. 

4.11.1 Nagrody za wysokie wyniki sportowe 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 poz. 

1133) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować nagrody dla osób fizycznych 

za osiągnięte wyniki sportowe. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród, biorąc pod uwagę znaczenie danego 

sportu dla gminy oraz osiągnięty wynik sportowy. Na podstawie uchwały nr XXXV.294.2017 Rady 

Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 lipca 2017 r. poz. 4156) przyznano w 2020 r. 8 nagród mieszkańcom gminy 

Strumień, którzy uzyskali w 2019 r. medalowe miejsca w zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich. 

Łączna wartość przyznanych nagród wyniosła 3 200,00 zł. i dotyczyła następujących dyscyplin 

sportowych: lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, judo i rajdy samochodowe. 

4.11.2 Działalność basenu kąpielowego w roku 2020  

Do jednych z głównych zadań, jakie realizuje ZGKiM w Strumieniu należy między innymi 

świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, planowanie i zagospodarowanie 

sportowe, rekreacyjne i turystyczne terenów i miejsc specjalnie na ten cel wydzielonych przez Miasto 

i Gminę Strumień, w tym administrowanie Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu. 

Obiekt obejmuje baseny kąpielowe (basen główny i brodzik), zjeżdżalnię przy basenie kąpielowym, 

korty do tenisa i  squasha oraz plac zabaw. 

 

 W 2020 roku działalność kortów tenisowych i squasha ze względu na panującą epidemię 

rozpoczęła się 7-go maja i trwała  do 25-go października, z kolei sezon kąpielowy rozpoczął się w dniu   

4 lipca i trwał do dnia 1 września. 

  

 Główne założenia związane z obiektem  dotyczyły   przede wszystkim  zapewnienia 

bezpieczeństwa osób przebywających na basenie oraz przeprowadzenia prac zmierzających 

do  utrzymania prawidłowego stanu technicznego obiektu. W tym celu przed rozpoczęciem sezonu, 

poza corocznymi  przeglądami technicznymi  oraz serwisami, obiekt zabezpieczono i wyposażono 

w niezbędne urządzenia do dezynfekcji, wydzielono strefy bezpieczeństwa jak i określono 

szczegółowe zasady korzystania i funkcjonowania basenu kąpielowego w dobie panującej pandemii 
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COVID-19. W zależności od panującej liczby zakażeń na terenie naszego powiatu, na bieżąco 

modyfikowano ilość osób mogących korzystać jednocześnie z basenu kąpielowego. 

  

 Źródłem przychodów z tej działalności są wpływy z biletów wstępu i wpływy z dotacji 

z budżetu Gminy Strumień. Poziom cen dostosowywany jest do atrakcyjności i jakości świadczonych 

usług oraz popytu na usługi świadczone przez obiekt. 

Basen kąpielowy w 2020 roku był promowany poprzez strony internetowe m.in. facebook, 

na którym umieszczane były stałe informacje nt. obłożenia obiektu i zasadach jakie na nim panują. 

 

PODSUMOWANIE: 

W 2020 roku basen odwiedziło 25 088 gości. 

Najczęściej sprzedawanymi wejściówkami były: 

bilety ulgowe - szkolne – 10 565 

bilety rodzinne – 5 972 

zwykłe – 3 936 

4.11.3 Działalność Hali Sportowej w Strumieniu w roku 2020 

Zadaniem kierownictwa hali sportowej jest: inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie 

kultury fizycznej, sportu poprzez organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych 

promujących gminę z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, grup środowiskowych, społeczności lokalnej, zakładu pracy. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, pandemią COVID-19 i wprowadzonymi 

obostrzeniami w roku 2020 działalność sportowa w Hali Sportowej w Strumieniu była znacznie 

ograniczona.  

W ramach przyjętych na 2020 rok planów zrealizowano: 

1. Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy: w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej oraz imprez własnych miasta odbyły się tylko turnieje piłki koszykowej 

I mini piłki koszykowej oraz I Drużynowy Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży. 

2. Organizacja imprez sportowych dla społeczności lokalnej: odbyła się 8 edycja X Halowej 

Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strumienia (05.01, 19.01, 26.01, 03.02, 19.02, 23.02, 

01.03, 07.03 2020) oraz I Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego w deblu (08.08.). 

3. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością – zawody w badmintonie zostały odwołane. 
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4. Prowadzenie zajęć podczas wakacji letnich i ferii zimowych – wyznaczono cztery terminy 

zajęć w odpowiednim rygorze sanitarnym – w związku z małą ilością chętnych, grupa 

nie zawiązała się. 

5. Organizacja i udostępnienie hali na przeprowadzenie zawodów: odbył się II Maraton Sztuk 

Walki im. Józefa Brudnego. 

6. Opieka nad obozami sportowym - zorganizowano konsultacje szkoleniowe i obozy sportowe: 

12-17.012020 r. - Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry, 

20-25.01 2020 r. - Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik, 

15-21.08 2020 r. - OKKS Orzech” Świerklaniec 

23-29.08.2020 r. - Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik. 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 

Wynajmowanie hali: 

- klubom i szkółkom piłkarskim ok. 200 godzin, 

- grupom zorganizowanym – ok. 165 godzin. 

W hali do dyspozycji mieszkańców oddana jest siłownia, która w tym roku sprzedała zaledwie 

762 biletów i 29 karnetów (siłownia zamknięta jest od 17 października 2020 r. do nadal). 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

W 2020 r. naprawiono dach nad siłownią i przednią częścią hali, pomalowano siłownię, szatnie 

i łazienki. 

Wszelkie informacje o działalności Hali Sportowej w Strumieniu, a także szereg informacji i relacji 

z wydarzeń sportowych na terenie gminy można znaleźć na stronie: www.sport.strumien.pl. 

4.12 Współpraca międzynarodowa 
 

Gmina Strumień stale współpracuje z partnerami z Czech i Słowacji. Współpraca 

międzynarodowa z roku na rok się rozwija. Do partnerów z Czech, z którymi gmina Strumień 

ma sformalizowaną współpracę należą: Miasto Petřvald, Miasto Šenov, Miasto Vratimov, Základní 

škola Vratimov, Gmina Dolni Domaslavice, Stowarzyszenie Pro Gymnasium w Ostravie. Ponadto 

współpracujemy także z:  Základní škola a Mateřská škola Dolni Domaslavice, Cirkevni Středisko 

volného času sv. Jana Boska w Haviřově , Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, 
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z jednostkami pożarniczymi: SDH Zablati z Czech, SDH Bohumin Zablati, Jednostka OSP Horni 

Datyne. 

Do Partnerów ze Słowacji, z którymi gmina Strumień ma sformalizowaną współpracę należą: 

Województwo Żylińskie, Powazkie Muzeum w Budatínie, Krajské kultúrne stredisko w Žilinie, 

Kysuckém Múzeum w Čadcy, Gmina Krasňany, Gmina Dolny Hričov, Gmina Rudina, Gmina 

Súľov - Hradná. Ponadto współpracujemy także z: Kysucka Knižnica w Čadcy, Základná škola 

w Krasňanach, Základná škola Rudina, Gminą Terchová, Gminą Strečno, Gminą Lietava, Gminą 

Lietavska Lúčka. Dodatkowo w 2019 roku nasza gmina podpisała porozumienia na realizację 

projektów z Miastem Bytczą i Gminą Rabcza ze Słowacji.  

 

W roku 2020 współpraca międzynarodowa nie należała do łatwych. Z uwagi na utrzymujący 

się stan epidemiologiczny, spotkania z gminami partnerskimi z Czech i Słowacji były utrudnione. 

Mimo to w ubiegłym roku zrealizowano: 

- projekt złożony przez Miasto Bytcza ze Słowacji pn. Ścieżka dydaktyczna: „Za pięknem bytczańskiej 

przyrody”. Gmina Strumień jako partner projektu uczestniczyła w wydarzeniach projektowych. 

Odbyły się dwa spotkania po stronie słowackiej, w której wzięła udział delegacja naszej gminy, a także 

dwa spotkania w formie zdalnej.  

- W ramach trwałości projektu „Sport w każdym wieku” przy Gminnym Centrum Integracji Wsi 

w Pruchnej odbył się piknik sportowy. W wydarzeniu wzięli udział partnerzy projektowi 

z Czech  -  Miasto  Šenov. Dla przypomnienia - projekt realizowany był w roku 2018 w ramach 

Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński -  Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska. 

- W ramach trwałości projektu „Aktywni na Granicy” Szkoła Podstawowa w Drogomyślu wspólnie 

ze Szkołą z Vratimova z Czech przygotowały zajęcia dla dzieci i młodzieży polegające na wykonaniu 

budowli i rzeźb ze śniegu.  

- W ramach projektu „Szlakiem atrakcji” delegacja z gminy Strumień odwiedziła partnera projektu 

Gminę Krasňany ze Słowacji. Omówiono dalszą współpracę i zaplanowano działania na rok 2021.  

- Realizacja projektu Gminy Rabcza ze Słowacji pn. „Bogactwo naturalne pogranicza polsko- 

słowackiego”, w którym gmina Strumień jest partnerem została przesunięta. Cała realizacja 

i zakończenie projektu miało odbyć się w 2020 roku, natomiast z uwagi na sytuację epidemiologiczną 

zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2021 roku.  
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Tradycyjne organizowane wydarzenia w gminie Strumień, do których należą „Wielkanocny 

stół”, a także „Międzynarodowe spotkanie wigilijne”, w których co roku biorą udział nasi zagraniczni 

partnerzy z Czech i Słowacji musiało zostać odwołane. Jeśli tylko sytuacja na to pozwoli, będziemy 

dążyć do tego, abyśmy wszyscy mogli się spotkać i omówić przyszłe działania i dalszą współpracę. 

W roku 2020 gmina Strumień złożyła wniosek projektowy pn. „Ścieżka wiedzy i zdrowia 

na drogomyskim trakcie”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu  Interreg V-A 

Republika Czeska- Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Partnerem 

projektu jest Miasto Petřvald z Czech, z którym gmina od lat współpracuje. W 2020 roku przypadła 

18. rocznica podpisania umowy o współpracy między Gminą Strumień a Miastem Petřvald. Została 

ona zawarta 25 września 2002 roku przez urzędujących wówczas  - burmistrza Adama Zarębę 

i starostę  Vaclawa Holecka. Od momentu podpisania umowy o partnerstwie zrealizowano wiele 

wspólnych przedsięwzięć, nie tylko na szczeblu urzędów, ale również  na stopie przyjacielskiej, 

włączając w nią różne środowiska. Umowa o dofinansowanie nowego projektu została podpisana 

w listopadzie 2020 roku. W ramach projektu w 2021 roku w Drogomyślu powstanie ścieżka wiedzy 

i zdrowia, a także odbędą się spotkania transgraniczne m.in. warsztaty z budowania polsko- czeskiego 

produktu turystycznego, oficjalne otwarcie z prelekcją nt. dziedzictwa kulturowego gminy Strumień 

i Miasta Petřvald, marsz nordic walking w Drogomyślu, rajd rowerowy, młodzieżowe rozgrywki 

sportowe w Drogomyślu. Po stronie czeskiej w Mieście Petřvald odbędą się: spotkanie z kulturą, 

a także turystyka piesza szlakiem atrakcji turystycznych.  

 

5. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Strumieniu 

 

W 2020 roku odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej w Strumieniu w tym: 9 sesji zwykłych, 1 sesja 

nadzwyczajna, na których podjęto 90 uchwał. Wykonanie większości uchwał powierzono 

Burmistrzowi Strumienia. 

Z podjętych w 2020 roku 90 uchwał: 73 są zrealizowane, 12 jest w trakcie realizacji, 2 zostały 

zrealizowane w części, 2 zostały częściowo uchylone przez nadzór prawny (1 przez Wojewodę 

Śląskiego, 1 przez Regionalną Izbę Obrachunkową), a 1 została niezrealizowana, co przedstawiono 

w poniższej tabeli:  
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Tabela nr 13. Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Strumieniu 

Lp. 
Nr i data 

uchwały 
W sprawie Realizacja uchwały 

1. XVII.135.2020 

30.01.2020 r. 

planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na rok 2020 

Uchwała została przekazana 

do wiadomości i stosowania 

szkołom oraz przedszkolom, dla 

których organem prowadzącym jest 

gmina Strumień. 

2. XVII.136.2020 

30.01.2020 r. 

określania średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie Strumień na rok 

szkolny 2019/2020 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

Na jej podstawie w okresie od 

stycznia do sierpień 2020 były 

zawierane umowy 

z rodzicami/opiekunami prawnymi 

dzieci niepełnosprawnych dot. 

zwrotu kosztów dowozu dzieci 

do placówki oświatowej. 

3. XVII.137.2020 

30.01.2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Bielsko-Biała (pomoc finansowa 

z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów finansowania Ośrodka 

Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym w Bielsku-Białej) 

Uchwała została zrealizowana. 

Została podpisana umowa, 

przekazano i rozliczono środki. 

4. XVII.138.2020 

30.01.2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu (pomoc 

finansowa Powiatowi Cieszyńskiemu 

z przeznaczeniem na prowadzenie 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla 

Osób Dotkniętych Przemocą 

w Rodzinie) 

Uchwała została zrealizowana. 

Została podpisana umowa, 

przekazano i rozliczono środki. 

5. XVII.139.2020 

30.01.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Strumień na lata 

2020-2030 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich 

w wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

6. XVII.140.2020 

30.01.2020 r. 

zmiany budżetu gminy Strumień 

na 2020 rok 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych. 
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7. XVII.141.2020 

30.01.2020 r. 

zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu 

Uchwała została zrealizowana. 

W oparciu o procedurę przetargową 

podpisano umowę 

Nr B/1/Budż./z./2020 z dnia 

27.11.2020 r. z Bankiem 

Spółdzielczym w Skoczowie 

na zaciągnięcie długoterminowego 

kredytu, na sfinansowanie 

planowanego deficytu gminy 

Strumień w roku 2020. 

8. XVII.142.2020 

30.01.2020 r. 

zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki na finansowanie inwestycji 

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Bąkowie, Etap 1, część 2” 

Uchwała została zrealizowana. 

Podpisano umowę pożyczki 

z WFOŚiGW w Katowicach 

Nr 1/2020/238/OW/ot/R z dnia 

15.06.2020 r. Pożyczka została 

wykorzystana zgodnie z założonym 

celem. 

9. XVII.143.2020 

30.01.2020 r. 

zatwierdzenia planów pracy stałych 

komisji Rady Miejskiej w Strumieniu 

na 2020 rok 

Plany Pracy Komisji stałych 

i Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Strumieniu zostały 

zrealizowane w ciągu 2020 roku. 

10. XVIII.144.2020 

26.02.2020 r. 

ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Określa 

zasady odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych. W 

2020 roku w ośrodkach wsparcia 

przebywały 3 osoby, a z mieszkań 

chronionych nie korzystała żadna 

osoba.  

11. XVIII.145.2020 

26.02.2020 r. 

ustalenia sposobu sprawienia 

pogrzebu przez Gminę Strumień 

Uchwała przyjęta do stosowania, 

określa sposób sprawienia 

pogrzebu przez gminę Strumień. 

12. XVIII.146.2020 

26.02.2020 r. 

realizacji programu „Asystent osoby 

niepełnosprawnej” 

Uchwała została zrealizowana. 

Program Asystent osoby 

niepełnosprawnej zrealizowano 

zgodnie z podjętą uchwałą. 

13. XVIII.147.2020 

26.02.2020 r. 

„Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Strumień w 2020 r.” 

Uchwała została zrealizowana. 

Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Strumień był stosowany 

w 2020 r.  
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14. XVIII.148.2020 

26.02.2020 r. 

zasad ustanawiania służebności na 

nieruchomościach gminnych 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i przyjęta 

do stosowania. Upoważniono 

Burmistrza Strumienia do 

ustanawiania służebności na 

nieruchomościach gminnych. 

15. XVIII.149.2020 

26.02.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Strumień na lata 

2020-2030 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w 

wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

16. XVIII.150.2020 

26.02.2020 r. 

zmiany budżetu gminy Strumień na 

2020 rok 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych. 

17. XVIII.151.2020 

26.02.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia składu osobowego stałych 

komisji Rady Miejskiej 

Uchwała została zrealizowana. 

Zgodnie ze złożonymi wnioskami: 

radna Monika Staniek 

zrezygnowała z pracy w Komisji 

Rolnictwa i została odwołana z jej 

składu, a radny Bogusław 

Wawrzyczek wyraził chęć pracy w 

Komisji Oświaty i został powołany 

do jej składu. 

18. XIX.152.2020 

09.03.2020 r. 

przebiegu nowej linii kolejowej 

nr 170 przez tereny gminy Strumień 

Uchwała została zrealizowana. 

Pismem z dnia 9 marca 2020 r. 

uchwała została przesłana 

do Centralnego Portu 

Komunikacyjnego Sp. z o.o. 

i Ministerstwa Infrastruktury 

Pełnomocnik Rządu ds. 

Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla RP 

w Warszawie. 

19. XX.153.2020 

04.05.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

i trybu korzystania z obiektów 

i urządzeń Miejskiego Centrum 

Kultury i Rekreacji w Strumieniu 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Przyjęto do stosowania zmianę 

zasad i trybu korzystania 

z obiektów i urządzeń Miejskiego 

Centrum Kultury i Rekreacji 

w Strumieniu.  
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20. XX.154.2020 

04.05.2020 r. 

zasad i trybu korzystania z obiektu 

„Chata nad Zalewem” przy ul. Rolnej 

18 w Zabłociu 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Przyjęto 

do stosowania zasady i tryb 

korzystania z obiektu „Chata nad 

Zalewem” przy ul. Rolnej 

18 w Zabłociu.  

21. XX.155.2020 

04.05.2020 r. 

wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gminnej położonej 

w Strumieniu – działka 3026 

Uchwała została zrealizowana. 

Spisano akt notarialny zbycia 

nieruchomości położonej w 

Strumieniu. 

22. XX.156.2020 

04.05.2020 r. 

wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gminnej położonej 

w Strumieniu – działka 3011/1 

Uchwała została zrealizowana. 

Spisano akt notarialny zbycia 

nieruchomości położonej w 

Strumieniu. 

23. XX.157.2020 

04.05.2020 r. 

zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 

2020 

Przyjęte zmiany Gminnego 

Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zostały 

zrealizowane częściowo.  

W związku z ogłoszonym w 2020 

roku na terenie kraju stanem 

epidemii cześć zaplanowanych 

zadań nie została zrealizowana. 

24. XX.158.2020 

04.05.2020 r. 

ustalenia dopłaty do taryfowej grupy 

odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków 

Uchwała wprowadzająca dopłatę 

gminy w wysokości 2,32 zł do 

stawki ponoszonej przez odbiorców 

usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków w okresie 

od 25.05.2020 do 24.05.2021 r. 

przekazana została w dniu 

07.05.2020 r. do WZC Sp. z o.o. 

celem wprowadzenia 

w rozliczeniach z odbiorcami 

usług. 

25. XX.159.2020 

04.05.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Strumień na lata 

2020-2030 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich 

w wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

26. XX.160.2020 

04.05.2020 r. 

zmiany budżetu gminy Strumień na 

2020 rok 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych. 
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27. XX.161.2020 

04.05.2020 r. 

określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Uchwała realizowana w trybie 

ciągłym. Mieszkańcy sukcesywnie 

składają na uchwalonym wzorze 

deklaracji zmiany dotyczące np. 

ilości osób w gospodarstwie lub 

informacje pozwalające ustalić ulgę 

w związku z kompostowaniem 

bioodpadów. 

28. XX.162.2020 

04.05.2020 r. 

przedłużenia terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości  

(COVID-19) 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Została zastosowana wobec 

5 podatników podatku 

od nieruchomości. 

29. XX.163.2020 

04.05.2020 r. 

wprowadzenia zwolnień z podatku 

od nieruchomości (COVID-19) 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

Została zastosowana wobec 

7 podatników podatku 

od nieruchomości. 

30. XXI.164.2020 

15.07.2020 r. 

przystąpienia Gminy Strumień 

do Programu „Ogólnopolska Karta 

Seniora” - edycja gminy Strumień 

Uchwała została zrealizowana. 

Gmina Strumień przystąpiła 

do Programu Gmina Przyjazna 

Seniorom i Ogólnopolska Karta 

Seniora - edycja Gminy Strumień, 

obejmującego system zniżek, ulg, 

preferencji i uprawnień, 

skierowanego do osób, które 

ukończyły 60-ty rok życia. W 2020 

roku wydano 361 Kart Seniora 

mieszkańcom gminy Strumień. 

31. XXI.165.2020 

15.07.2020 r. 

określenia kryteriów obowiązujących 

na drugim etapie postepowania 

rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego 

w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez 

Gminę Strumień oraz określenia 

dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

Ponadto została przekazana 

do wiadomości i stosowania 

przedszkolom, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Strumień. 

32. XXI.166.2020 

15.07.2020 r. 

przyjęcia Regulaminu korzystania 

z boiska wielofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej im. Powstańców 

Śląskich w Strumieniu 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Przyjęto 

do stosowania Regulamin 

korzystania z boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej im. Powstańców 

Śląskich w Strumieniu.  
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33. XXI.167.2020 

15.07.2020 r. 

zawarcia porozumienia z gminą 

Pawłowice w sprawie współdziałania 

przy realizacji zadani związanego z 

wyznaczeniem obszaru i granic 

Aglomeracji Pawłowice 

Uchwala została zrealizowana. 

Zawarto porozumienie z gminą 

Pawłowice w sprawie 

współdziałania przy realizacji 

zadania związanego 

z wyznaczeniem obszaru i granic 

Aglomeracji Pawłowice. 

34. XXI.168.2020 

15.07.2020 r. 

powołania doraźnej Komisji do 

wyłonienia kandydatów do wyróżnień 

„Zasłużony dla gminy Strumień” oraz 

kandydata do Lauru Gmin Ziemi 

Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka” 

przyznawanych z okazji Święta 

Niepodległości 

Uchwała została zrealizowana. 

Powołano doraźną Komisję, która 

wyłoniła kandydatów do wyróżnień 

„Zasłużony dla Gminy Strumień” 

oraz kandydata do Lauru Gmin 

Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna 

Cieszynianka”. 

35. XXI.169.2020 

15.07.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Strumień na lata 

2020-2030 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich 

w wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

36. XXI.170.2020 

15.07.2020 r. 

zmiany budżetu gminy Strumień na 

2020 rok 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych. 

37. XXI.171.2020 

15.07.2020 r. 

wotum zaufania dla Burmistrza 

Strumienia 

Po rozpatrzeniu Raportu o stanie 

Gminy Strumień w 2019 roku 

i zakończeniu debaty udzielono 

wotum zaufania Burmistrzowi 

Strumienia. 

38. XXI.172.2020 

15.07.2020 r. 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2019 rok 

Sprawozdanie za 2019 rok zostało 

przyjęte i opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

39. XXI.173.2020 

15.07.2020 r. 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Strumienia z tytułu wykonania 

budżetu Gminy za 2019 rok. 

Udzielono absolutorium 

Burmistrzowi Strumienia za rok 

2019. 

40. XXII.174.2020 

19.08.2020 r. 

zmiany Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Ponadto została przekazana do 

wiadomości i stosowania szkołom 

oraz przedszkolom, dla których 

organem prowadzącym jest gmina 

Strumień. 
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41. XXII.175.2020 

19.08.2020 r. 

określenia średniej ceny jednostkowej 

paliwa w gminie Strumień na rok 

szkolny 2020/2021 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Na jej 

podstawie zawierane są umowy 

z rodzicami/opiekunami prawnymi 

dzieci niepełnosprawnych dot. 

zwrotu kosztów dowozu dzieci do 

placówki oświatowej w roku 

szkolnym 2020/2021. 

42. XXII.176.2020 

19.08.2020 r. 

uchylenia uchwały w sprawie 

powierzenia gminie Pawłowice 

zadania publicznego 

Uchwała została przekazana 

Wójtowi gminy Pawłowice pismem 

z dnia 9 września 2020 r. Uchwała 

została zrealizowana. 

43. XXII.177.2020 

19.08.2020 r. 

sprostowania oczywistej omyłki 

pisarskiej 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Oczywista omyłka 

pisarska została sprostowana. 

44. XXII.178.2020 

19.08.2020 r. 

Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Strumień 

Uchwała realizowana w trybie 

ciągłym. Na jej podstawie 

przygotowano i ogłoszono przetarg 

na świadczenie usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów 

komunalnych na lata 2021-2022. 

45. XXII.1792020 

19.08.2020 r. 

zmiany uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy 

i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała realizowana w trybie 

ciągłym. Na jej podstawie 

wskazano warunki do przetargu na 

świadczenie usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów 

komunalnych na lata 2021-2022. 

46. XXII.180.2020 

19.08.2020 r. 

rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobu ich świadczenia oraz 

wysokości cen za te usługi 

Uchwała realizowana w trybie 

ciągłym. Na jej podstawie 

wskazano warunki do przetargu na 

świadczenie usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów 

komunalnych na lata 2021-2022 

oraz realizowany jest odbiór 

odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych oraz zużytych opon 

w PSZOK. 
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47. XXII.181.2020 

19.08.2020 r. 

zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku 

przydomowym 

Uchwała realizowana w trybie 

ciągłym - w powiązaniu z 

uchwałąXX.161.2020 

04.05.2020 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

48. XXII.182.2020 

19.08.2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu na 

realizację zadania na drodze 

powiatowej („Remont drogi 

powiatowej nr 2660 S, ul. Pawłowicka 

w Strumieniu, na odcinku ok. 1 km”) 

Uchwała została zrealizowana. 

W październiku 2020 r. 

zakończony został remont drogi 

powiatowej nr 2660 S 

(ul. Pawłowicka w Strumieniu) na 

odcinku ok. 1 km (od skrzyżowania 

z ul. 1 Maja w kierunku DK-81 do 

skrzyżowania z ul. Leśną). 

W ramach zadania wykonana 

została nowa nawierzchnia drogi 

oraz pobocza. Ponadto na odcinku 

ok. 130 mb wyremontowana 

została nawierzchnia istniejącego 

chodnika.  

Zadanie realizowane przez 

Powiatowy Zarząd Dróg 

Publicznych w Cieszynie przy 

współfinansowaniu Gminy 

Strumień,  

Kwota dofinansowania 199,560 zł. 

49. XXII.183.2020 

19.08.2020 r. 

zmiany Statutu Gminy Strumień Uchwalone zmiany Statutu Gminy 

Strumień zostały opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i są 

obowiązujące. 

50. XXII.184.2020 

19.08.2020 r. 

zwolnienia z opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży za rok 

2020 przedsiębiorców prowadzących 

punkty sprzedaży na terenie gminy 

Strumień i zwrotu części tej opłaty 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Przedsiębiorcy 

prowadzący punkty sprzedaży na 

terenie gminy Strumień zostali 

zwolnieni z opłaty rocznej, 

za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (gastronomia), 

należnej w 2020 r. 
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51. XXII.185.2020 

19.08.2020 r. 

zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

Harmonogram wydatków 

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych został zmieniony 

w związku ze zmniejszeniem 

wpływów z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w 2020 roku. 

52. XXII.186.2020 

19.08.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Strumień na lata 

2020-2030 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich 

w wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

53. XXII.187.2020 

19.08.2020 r. 

zmiany budżetu gminy Strumień na 

rok 2020 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych. 

54. XXIII.188.2020 

29.09.2020 r. 

przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Strumień na 

lata 2021-2024” 

Uchwała została zrealizowana. 

Prowadzono wymagane 

Programem Ochrony Środowiska 

działania w zakresie ochrony 

powietrza, w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej, w zakresie 

ochrony gleb, w zakresie 

gospodarowania odpadami, w 

zakresie ochrony przyrody oraz 

edukacji ekologicznej. 

55. XXIII.189.2020 

29.09.2020 r. 

przyjęcia aktualizacji „Programu 

usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla gminy Strumień na lata 

2020-2032” 

Uchwała realizowana w trybie 

ciągłym, na jej podstawie 

aktualizowane są m.in. informacje 

w „Bazie Azbestowej”. 

56. XXIII.190.2020 

29.09.2020 r. 

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru 

miejscowości Zbytków, 

zlokalizowanego w rejonie 

ul. Sportowej 

Uchwała w trakcie realizacji  

Wyłoniono wykonawcę 

dokumentacji projektowej planu. 

W trakcie jest opracowywanie 

koncepcji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla części obszaru miejscowości 

Zbytków, zlokalizowanego 

w rejonie ul. Sportowej. 

57. XXIII.191.2020 

29.09.2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu 

(umocnienie poboczy w ciągu drogi 

powiatowej nr 2633 S – ul. Bielskiej 

w Zabłociu) 

Uchwała została zrealizowana. 

W grudniu 2020 r. wykonano 

pobocze na odcinku ok. 143 mb 

w ciągu drogi powiatowej nr 

2633 S – ul. Bielskiej w Zabłociu.  

Kwota dofinansowania: 20 998,99 

zł. 
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58. XXIII.192.2020 

29.09.2020 r. 

udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu 

(zamontowaniu wyświetlacza 

prędkości rzeczywistej z detektorem 

radarowym w ciągu drogi powiatowej 

nr 2633 S – ul. Bielskiej w Zabłociu, 

w rejonie Szkoły Podstawowej) 

Uchwała została zrealizowana. 

W grudniu 2020 r. gmina Strumień 

zakupiła i zamontowała rejestrator 

prędkości rzeczywistej, w rejonie 

Szkoły Podstawowej w Zabłociu.  

Całkowity koszt zadania: 13 837,50 

zł 

59. XXIII.193.2020 

29.09.2020 r. 

niedochodzenia należności z tytułu 

rekompensaty, o której mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych 

przypadających Gminie Strumień lub 

jej jednostkom organizacyjnym 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

i przekazana do realizacji 

jednostkom organizacyjnym gminy 

Strumień, a jej realizacja 

w zależności od potrzeb. 

60. XXIII.194.2020 

29.09.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Strumień na lata 

2020-2030 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich 

w wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

61. XXIII.195.2020 

29.09.2020 r. 

zmiany budżetu gminy Strumień na 

rok 2020 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych. 

62. XXIII.196.2020 

29.09.2020 r. 

przyznania w 2020 roku wyróżnień - 

Zasłużony dla Bąkowa, Zasłużony dla 

Drogomyśla, Zasłużony dla Pruchnej, 

Zasłużony dla Strumienia, Zasłużony 

dla Zabłocia, Zasłużony dla Zabłocia 

Solanki, Zasłużony dla Zbytkowa oraz 

Zasłużony dla Gminy Strumień 

z okazji Święta Niepodległości 

Uchwała nie została zrealizowana. 

Przyznane wyróżnienia nie zostały 

wręczone ze względu na ogłoszony 

na terenie kraju stan epidemii, 

w związku z czym uroczysta sesja 

Rady Miejskiej w Strumieniu nie 

odbyła się. 

63. XXIII.197.2020 

29.09.2020 r. 

przyznania w 2020 roku Lauru Gmin 

Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna 

Cieszynianka” 

Uchwała została zrealizowana 

częściowo. 

Uchwała została przekazana 

do Stowarzyszenia Samorządowego 

Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. 

Uroczysta sesja rad gmin Ziemi 

Cieszyńskiej, na której wręczane 

są wyróżnienia nie odbyła się ze 

względu na ogłoszony na terenie 

kraju stan epidemii. 11 listopada 

2020 r. odbyła się uroczystość 

w formie online, podczas której 

zaprezentowano postacie laureatów 

„Srebrnych Cieszynianek” 

przyznanych w 2020 roku. 
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64. XXIV.198.2020 

29.10.2020 r. 

zmieniającej uchwałę Nr 

XVI.127.2019 Rady Miejskiej w 

Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek 

dotacji przedmiotowych dla 

samorządowego zakładu budżetowego 

na 2020 rok 

Uchwała została zrealizowana. 

Zmienione stawki dotacji 

obowiązywały w 2020 roku. 

65. XXIV.199.2020 

29.10.2020 r. 

Programu współpracy gminy Strumień 

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2021 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Ogłoszono konkurs na realizację 

zadań publicznych w 2021 r. 

66. XXIV.200.2020 

29.10.2020 r. 

zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strumień dla 

części obszaru miejscowości Zabłocie 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Dokumentacja planistyczna zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strumień dla części obszaru 

miejscowości Zabłocie jest w 

obiegu prawnym. 

67. XXIV.201.2020 

29.10.2020 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru 

miasta Strumień 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Dokumentacja planistyczna 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla części obszaru miasta Strumień 

jest w obiegu prawnym. 

68. XXIV.202.2020 

29.10.2020 r. 

ustalenia zasad nabywania na 

własność gminy Strumień 

nieruchomości stanowiących drogi 

wewnętrzne 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Na podstawie tej uchwały będą 

realizowane zadania dotyczące 

przejmowania dróg prywatnych 

do zasobu Gminy. 

69. XXIV.203.2020 

29.10.2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu na 

realizację zadania z zakresu 

publicznego transportu zbiorowego 

Uchwała została zrealizowana. 

Podpisano umowę Nr PF 

01/11/2020 z dnia 16.11.2020 r. 

Udzielono pomocy finansowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu na 

realizację zadania z zakresu 

publicznego transportu zbiorowego. 

70. XXIV.204.2020 

29.10.2020 r. 

określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2021 rok 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Stawki 

podatku od nieruchomości 

obowiązują od 01.01.2021 roku. 
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71. XXIV.205.2020 

29.10.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Strumień na lata 

2020-2030 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich 

w wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

72. XXIV.206.2020 

29.10.2020 r. 

zmiany budżetu gminy Strumień na 

rok 2020 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych. 

73. XXV.207.2020 

26.11.2020 r. 

regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków 

Uchwała jest realizowana. 

Uchwała była jednym z 

podstawowych aktów, na podstawie 

której wydano zezwolenie na 

zaopatrzenie w wodę części 

sołectwa Pruchna przez Gminny 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Zebrzydowice. 

74. XXV.208.2020 

26.11.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Strumień na lata 

2020-2030 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich 

w wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

75. XXV.209.2020 

26.11.2020 r. 

zmiany budżetu gminy Strumień na 

rok 2020 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych. 

76. XXVI.210.2020 

29.12.2020 r. 

ustalenia wysokości stawek dotacji 

przedmiotowych dla samorządowego 

zakładu budżetowego na 2021 rok 

Uchwalone stawki dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Strumieniu 

obowiązują w 2021 roku. 

77. XXVI.211.2020 

29.12.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Strumień na lata 

2020-2030 

Uchwała została zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich 

w wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

78. XXVI.212.2020 

29.12.2020 r. 

zmiany budżetu gminy Strumień na 

rok 2020 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wprowadzono 

aktualizację planów finansowych. 

79. XXVI.213.2020 

29.12.2020 r. 

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021 

Uchwała w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021 weszła 

w życie z dniem 01.01.2021 r. i jest 

w trakcie realizacji. 
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80. XXVI.214.2020 

29.12.2020 r. 

Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 

Uchwała w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021 weszła 

w życie z dniem 01.01.2021 r. i jest 

w trakcie realizacji. 

81. XXVI.215.2020 

29.12.2020 r. 

ustalenia wydatków niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2020 

Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

stwierdziło nieważność uchwały, 

w części obejmującej § 1 ust. 1 lit. 

c. 

Uchwała obowiązuje od 

01.01.2021 r. jest w trakcie 

realizacji z terminem zakończenia 

do 30.06.2021 r. za wyjątkiem 

wydatku niewygasającego 

określonego w § 1 ust. 1 lit. c. 

82. XXVI.216.2020 

29.12.2020 r. 

określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego 

Uchwała została zrealizowana 

i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

Uchwalony wzór wniosku 

o przyznanie dodatku 

energetycznego jest stosowany. 

83. XXVI.217.2020 

29.12.2020 r. 

wyznaczenia obszaru i granic 

Aglomeracji Strumień 

Uchwała została zrealizowana. 

Obszar i granice Aglomeracji 

Strumień zostały wyznaczone.  

84. XXVI.218.2020 

29.12.2020 r. 

ustalenia wysokości stawek opłaty za 

zajęcie pasa drogowego 

Wojewoda Śląski stwierdził 

nieważność uchwały, w części 

obejmującej § 2 ust. 2 pkt 3. 

Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Stawki 

opłaty za zajęcie pasa drogowego 

są stosowane za wyjątkiem 

określonych w § 2 ust. 2 pkt 3 

uchwały. 

85. XXVI.219.2020 

29.12.2020 r. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Strumień na lata 2021-2030 

Uchwała w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy 

Strumień na lata 2021-2030 weszła 

w życie z dniem 01.01.2021 r. i jest 

w trakcie realizacji. 

86. XXVI.220.2020 

29.12.2020 r. 

uchwały budżetowej gminy Strumień 

na rok 2021 

Uchwała w sprawie budżetu gminy 

Strumień weszła w życie z dniem 

01.01.2021 r. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego i jest w trakcie realizacji. 
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87. XXVI.221.2020 

29.12.2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Bielsko-Biała (pomoc finansowa 

Miastu Bielsko-Biała 

z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów finansowania Ośrodka 

Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym w Bielsku – Białej) 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Podpisano umowę i przekazano 

środki. 

88. XXVI.222.2020 

29.12.2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu (pomoc 

finansowa Powiatowi Cieszyńskiemu 

z przeznaczeniem na prowadzenie 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla 

Osób Dotkniętych Przemocą 

w Rodzinie) 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Podpisano umowę i przekazano 

środki. 

89. XXVI.223.2020 

29.12.2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej 

Międzygminnemu Związku 

Komunikacyjnemu z siedzibą 

w Jastrzębiu-Zdroju na realizację 

zadań publicznych w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego 

Uchwała została zrealizowana. 

Zostało zawarte Porozumienie 

Nr OB.7342.1.1.2021 z dnia 

07.01.2021 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej MZK z 

siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju na 

realizacje zadań publicznych w 

zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego. 

90. XXVI.224.2020 

29.12.2020 r. 

petycji dotyczącej podjęcia uchwały Uchwałą została zrealizowana. 

Pismem z dnia 24.02.2021 r. 

petycję przekazano do Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, jako 

organu właściwego do jej 

rozpatrzenia. Pismem z dnia 

24.02.2021 r. powiadomiono o tym 

osobę wnoszącą petycję. 
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6. Podsumowanie 

Minione miesiące były dla nas wszystkich czasem wymagającym stawiania czoła wielu 

wyzwaniom i trudnościom ze względu na pandemię. Był to również rok szczególny z uwagi na fakt 

30 lat istnienia i działania samorządów terytorialnych w Polsce, okresu ocenianego jako jeden 

z najlepszych w historii Rzeczypospolitej.  

Mimo niesprzyjających warunków, we wszystkich miejscowościach gminy Strumień 

realizowane były mniejsze i większe przedsięwzięcia inwestycyjne, na które przeznaczyliśmy w sumie 

7 059 436,38 zł. Udało się wykonać kilka ważnych inwestycji drogowych m.in. zakończono kolejny 

etap przebudowy ul. Oblaski w Drogomyślu, przebudowano ul. Szkolną w Pruchnej, ul. Zieloną 

w Strumieniu czy ul. Szeroką w Bąkowie. Dzięki współpracy Gminy Strumień z Powiatem 

Cieszyńskim przeprowadzony został remont odcinka powiatowej ul. Pawłowickiej w Strumieniu. 

Przebudowany został parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bąkowie. Ponadto 

we wszystkich miejscowościach gminy realizowane były inwestycje oświetleniowe. Kontynuowane 

były również prace związane z budową i projektowaniem sieci kanalizacyjnej, w wyniku których 

w sołectwie Bąków przybyło ok. 750 m kanalizacji sanitarnej. 

 Podobnie jak w ubiegłych latach, prace inwestycyjne objęły również placówki oświatowe. 

Prace prowadzone były we wszystkich placówkach, a ich koszt wyniósł łącznie 424 478,10 zł. 

Przebudowana została m.in. instalacja C.O. w budynku Przedszkola w Zbytkowie, zmodernizowane 

zostały 3 sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu, wymieniono drzwi wejściowe 

od strony miasteczka ruchu drogowego, oraz wyremontowano 5 kominów w budynku szkoły 

w Drogomyślu, zmodernizowano plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bąkowie, oraz 

dokonano naprawy obróbek blacharskich w Przedszkolu w Strumieniu. 

 Nie można również zapomnieć o inwestycjach wskazanych przez mieszkańców  realizowanych 

z funduszów sołeckich i funduszu mieszkańców. Są to m.in. oświetlenie ul. Zielonej w Bąkowie, 

oświetlenie ul. Jaśminowej, Malinowej i Knajskiej w Drogomyślu, garaż stalowy i namiot imprezowy 

w Strumieniu, oświetlenie ul. Orzechowej i Miodowej, oraz utwardzenie placu przy LKS w Zabłociu 

i oświetlenie ul. Górniczej, zakup ławostołów i namiotu w Zbytkowie. Łącznie na te inwestycje 

przeznaczono 230 045,48 zł. 

Ubiegły rok to czas dobry dla strażaków-ochotników. Jesienią 2020 roku nowy samochód 

powitali ochotnicy z Zabłocia. W latach 2010-2020 w gminie Strumień łącznie zakupionych zostało 

6 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym jeden ciężki i pięć średnich.  
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W minionym roku wiele działań kierowaliśmy w stronę seniorów, a jednym z najważniejszych 

było dołączenie do Programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolskiej Karty Seniora 

i wzbogacenie tym samym oferty dla osób 60+. 

W 2020 roku udowodniliśmy jako społeczność, że w czasach kryzysu potrafimy sobie 

pomagać. Z wielką satysfakcją obserwowałam mobilizację społeczną osób, które z otwartym sercem 

zechciały podzielić się swoim czasem m.in. szyjąc i dystrybuując maseczki dla mieszkańców. 


