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Wstęp
Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt przekazać Państwu Raport o Stanie
Gminy Rajcza za rok 2020. To już trzecia tego typu
publikacja, przygotowana zgodnie z wprowadzoną w
2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie
gminnym. Coroczne publikowanie raportu daje
możliwość ukazania w jednym dokumencie pełnego
spektrum działań podejmowanych na rzecz rozwoju
naszej Gminy, zobrazowania ich skali oraz stopnia
zaawansowania ich realizacji.
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym, raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu.
Zawiera on dane i informacje o mojej działalności jako Wójta Gminy Rajcza oraz podległych
jednostek organizacyjnych.
Mam nadzieję, że przedstawiony Raport pozwoli Państwu uzyskać możliwie pełny obraz rozwoju
naszej Gminy i stanie się podstawą do jeszcze większej konsolidacji naszych wspólnych działań i
dążeń na rzecz budowy silnej, dostatniej i samorządnej przyszłości.

Wójt Gminy Rajcza
Zbigniew Paciorek
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1. Charakterystyka Gminy Rajcza
1.1. Położenie
Rajcza została założona w XVI wieku na prawie wołoskim. Gmina położona jest na skraju
południowej części województwa śląskiego. Jest jednoczenie południową częścią Beskidu
Żywieckiego w powiecie żywieckim. Zajmuje powierzchnię 131,17 km2.
Gmina Rajcza jest typową gminą górską u zbiegu potoków, które tworzą rzekę Sołę. Swoim
specyficznym położeniem tworzy odrębną część Beskidu Żywieckiego nazwaną Workiem
Raczańskim (Grupa Wielkiej Raczy) ze szczytami Wielka Racza (1236 m), Rachowiec (954
m), Skalanka (867 m), Oźna (962 m), Bendoszka (1144 m), Praszywka (1044 m) oraz pasmo
Pilska - Sucha Góra (1040 m).
Gmina graniczy:
od strony północnej z Gminą Milówka,
od strony południowo - zachodniej ze Słowacją,
od strony wschodniej z Gminą Ujsoły,
od strony północno - zachodniej z Gminą Istebna

1.2. Infrastruktura
Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg o nawierzchni utwardzonej. Obszar Gminy
pokrywa sieć dróg powiatowych oraz gminnych. Ogółem na obszarze Gminy jest 45 km
dróg powiatowych pokrytych w 100% nawierzchnią ulepszoną bitumiczną.
Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Rajcza:
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Z — 1437S Milówka – Nieledwia;
G — 1439S Kamesznica — Milówka — Rajcza — Ujsoły — gr. państwa;
L — 1481S Dojazd do stacji PKP w Rajczy;
L — 1440S Rajcza - Nickulina;
L — 1443S Rycerka Górna - Przegibek;
Z — 1444S Rycerka Dolna — Rycerka Górna - Polana;
Z — 1445S Sól - Słanice;
L — 1446S dojazd do stacji PKP Zwardoń;
G — 1447S Rajcza — Sól - Zwardoń ;
L — 1447S dojazd do stacji PKP w Soli;
droga ekspresowa S - 69 Bielsko Biała — Żywiec — Zwardoń.
Drogi przejęte na mienie komunale gminny w ilości 100 km są pokryte w 52% nawierzchnią
ulepszoną (beton asfaltowy, płyty JUMBO). W porównaniu do roku 2018, gdzie nawierzchnia
ulepszona była wykonana w 50%.
W 2020 roku wykonano nawierzchnie asfaltową na terenie gminy w jedn. 3043 m 3 oraz
zostały położone płyty w jedn. 80 mb. Położono także asfalt na placu przed Zakładem Usług
Komunalnych w Rycerce Dolnej o powierzchni 1500m2 oraz przy Szkole Podstawowej
w Rycerce Dolnej o powierzchni 511 m2.
Pozostałe drogi gruntowe lub częściowo utwardzone.
Istnieją też drogi gruntowe i leśne, które nie są zewidencjonowane. Wszystkie sołectwa
gminy połączone są z centrum gminy drogami o dobrej nawierzchni o szerokości pasa 5-7
mb.
Linie kolejowe
Na terenie Gminy Rajcza biegnie linia kolejowa S-139-Skalite-Zwardoń- Katowice.
Przewoźnikami pasażerskimi są Koleje Śląskie oraz PKP InterCity, natomiast
przewoźnikami towarowymi PKP Cargo oraz przewoźnicy prywatni.
Linie autobusowe
Ze względu na zlikwidowanie Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS) na terenie
Gminy działają prywatne firmy transportowe (pasażerskie), które umożliwiają transport
mieszkańców i turystów z miejscowości takich jak: Rycerka Górna, Sól- Bór, Zwardoń.
Energetyka
Wszystkie sołectwa na terenie Gminy Rajcza są zelektryfikowane. Zaopatrzeniem w energie
zajmuje się TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Bielsku-Białej.
Linie elektryczne 15 KW:
linia Rajcza- Rycerka Dolna- Rycerka Górna -19 transferów
linia Rajcza – Sól – Kiczora - Zwardoń -30 transferów
linia Rajcza – Milówka -15 transferów
Internet
Przez teren gminy przebiegają 2 linie światłowodowe, których operatorem jest 2 dostawców
Internetu. Pierwszy z nich posiada 30 km głównego traktu, a łącznie z przyłączeniami
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100 km. Drugi dostawca z kolei posiada ponad 24 km sieci, a w zasięgu sieci jest ponad 800
gospodarstw domowych, dla których zostały stworzone warunki dostępu do szerokopasmowej
sieci światłowodowej w ramach realizowanego projektu POPC. Inwestycja budowy sieci
światłowodowej jest realizowana we wszystkich sołectwach gminy Rajcza.
Kanalizacja
Gmina Rajcza jest w znacznej części skanalizowana. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej
na terenie gminy wynosi 144,1 km. Sieć kanalizacyjna należy do Beskid-Ekosystem Sp. z o.o.
Gmina posiada również własną oczyszczalnię ścieków znajdującą się w miejscowości
Zwardoń.
Wodociąg
Całkowita długość gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 9,17 km.
W celu zabezpieczenia dostawy wody do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Zwardoniu, w 2019 roku wykonano budowę studni głębinowej.
Oświetlenie uliczne
Na terenie naszej gminy znajduje się około 600 lamp ulicznych. W roku 2019 zamontowano
łącznie 11 nowych opraw oświetleniowych, w tym 7 lamp zamontowano na nowo
wybudowanych liniach oświetleniowych. W roku 2020 zamontowano 9 lamp:
- Sól-Kiczora Droga do Kocierzy 1 lampa – 1 700zł
- Rycerka Dolna Droga Do Łabaja 2 lampy – 7 550zł
- Sól Kiczora Droga Powiatowa 3 lampy – 20 000zł
- Rycerka Dolna Droga Do Krawców 3 lampy - 20 000zł (Fundusz Sołecki)

1.3. Demografia
Na dzień 31.12.2020 roku stan ludności w gminie Rajcza wyniósł 8495.
(kobiety: 4352 mężczyźni: 4143)
W 2020 roku urodziło się 74 dzieci (K:32, M:42), natomiast zmarło 130 osób (K:67, M:63)

2. Władze lokalne
2.1.

Wójt Gminy Rajcza

Wójt jest organem wykonawczym gminy, wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy
określone przepisami prawa. Kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na
zewnątrz. Działa w granicach prawa z poszanowaniem dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy.
Do zadań wójta gminy należy w szczególności:
- przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy
- opracowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
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- określenie sposobu wykonywania uchwał
- gospodarowanie mieniem komunalnym
- wykonywanie budżetu
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu
gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wydaje decyzje
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej. Odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

2.2. Rada Gminy Rajcza
Jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada gminy kontroluje działalność wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Zakres zadań
i kompetencji precyzuje ustawa o samorządzie gminnym. Radni wybierani byli w wyborach
powszechnych na okres 4 lat (kadencja 2018-2023), a po zamianie ustawy od roku 2018
kadencja rady trwa 5 lat.
Rada Gminy Rajcza liczy 15 radnych. Radni ze swojego grona wyłonili Przewodniczącego
Rady Gminy którym jest Pan Zbigniew Kopeć oraz Wiceprzewodniczącą Panią Magdalenę
Omyłę.

2.2.1. Skład Radnych oraz Komisji
Kadencja 2018 – 2023:
















Zbigniew Kopeć – Przewodniczący Rady Gminy Rajcza
Magdalena Omyła – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Rajcza
Aleksandra Drozdek
Dariusz Kociołek
Tomasz Sobel
Przemysław Romanek
Barbara Ciepły
Zbigniew Kośniewski (zmarły: październik 2020)
Dariusz Płoskonka
Andrzej Ryłko
Honorata Szatanik
Mirosław Tyc
Wojciech Kąkol
Urszula Pucyk
Katarzyna Śliwa

Przy Radzie Gminy działają 4 komisje:
KOMISJA REWIZYJNA Honorata Szatanik – Przewodnicząca Komisji Aleksandra
Drozdek
Dariusz Kociołek
Tomasz Sobel
Przemysław Romanek
7

RAPORT O STANIE GMINY RAJCZA ZA ROK

2020

Aleksandra Drozdek - Przewodnicząca Komisji
KOMISJA ds.
FINANSÓW I ROZWOJU Barbara Ciepły
Dariusz Kociołek
GOSPODARCZEGO
Zbigniew Kopeć
Zbigniew Kośniewski
Magdalena Omyła
Dariusz Płoskonka
Andrzej Ryłko
Honorata Szatanik
Mirosław Tyc
Przemysław Romanek Przewodniczący Komisji
KOMISJA ds.
Barbara Ciepły
SPOŁECZNYCH I
Wojciech Kąkol
PORZĄDKU
Zbigniew Kopeć
PUBLICZNEGO
Zbigniew Kośniewski
Magdalena Omyła
Urszula Pucyk
Andrzej Ryłko
Katarzyna Śliwa
Tomasz Sobel
Urszula Pucyk - Przewodnicząca Komisji
KOMISJA SKARG,
WNIOSKÓW I PETYCJI Mirosław Tyc
Dariusz Płoskonka

2.2.2. Realizacja Uchwał Rady Gminy Rajcza
W 2020 roku Rada Gminy Rajcza obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 13 sesjach
(w tym 6 nadzwyczajnych).W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 88 uchwał.
W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik
Gminy, Zastępca Skarbnika oraz inne osoby zaproszone, stosownie do omawianych na
posiedzeniach tematów w tym dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych. Protokoły
ze wszystkich posiedzeń i podjęte na nich uchwały organ wykonawczy gminy udostępnił do
publicznego wglądu, publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Rajcza. Zgodnie z procedurą były one w zależności od treści przekazywane do Wojewody
Śląskiego (Wydział Nadzoru Prawnego), Regionalnej
Izby Obrachunkowej
oraz przekazywane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
W 2020 roku zostało podjętych 88 uchwał w tym: 8 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2032 oraz 11 zmian w Uchwale Budżetowej.
Zestawienie uchwał podjętych w roku 2020
24 stycznia 2020 roku.

- Uchwała Nr XVIII/108/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie
Gminy Rajcza.
- Uchwała Nr XVIII/109/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania publicznego.
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- Uchwała Nr XIX/112/2020 w sprawie planu dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rajcza na rok 2020.
- Uchwała Nr XIX/115/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych
komisji Rady Gminy Rajcza na 2020 rok.
- Uchwała Nr XX/120/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na realizację projektu pn.” Wspólnie w harmonii
przyrody, duszy i ciała”.
- Uchwała Nr XX/121/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na realizację projektu pn.”Efektywna współpraca
partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja z Gminą Nova Bystrica”.
- Uchwała Nr XX/122/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów.
- Uchwała Nr XX/123/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Rajcza.
- Uchwała Nr XX/124/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
- Uchwała Nr XX/125/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających
kompostownik przydomowy.
- Uchwała Nr XX/126/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
- Uchwała Nr XX/129/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rajcza w 2020 roku.
- Uchwała Nr XX/130/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
- Uchwała Nr XX/131/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi
Gminy Rajcza o zawarcie porozumienia ze Starostą Żywieckim w sprawie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na trzy sezony zimowe
tj. 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.
- Uchwała Nr XXI/139/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności
rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność
finansowa ulega pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
-Uchwała Nr XXII/141/2020 w sprawie dopłaty do taryfowych grup
9
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odbiorców usług.
-Uchwała Nr XXII/142/2020 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywą do roku
2026.
-Uchwała Nr XXII/144/2020 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy
Rajcza.
-Uchwała Nr XXIII/145/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Rajcza wotum zaufania za 2019 rok.
-Uchwała Nr XXIII/146/2020 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
-Uchwała Nr XXIII/147/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok:
-Uchwałą Nr XXIII/152/2020 w sprawie przyjęcia aktualizacji „ Projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Rajcza” przyjętego uchwałą Nr XXII/179/2001 Rady
Gminy Rajcza z dnia 29 marca 2001r. w sprawie uchwalenia „Założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Rajcza”.
-Uchwała Nr XXIV/154/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Gminie.
-Uchwała Nr XXIV/155/2020 w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
-Uchwała Nr XXV/158/2020 w sprawie współdziałania Gminy Rajcza
z Gminą Milówka w zakresie zimowego utrzymania dróg.
-Uchwała Nr XXVI/161/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
-Uchwała Nr XXVII/164/2020 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2021 r.
-Uchwała Nr XXVII/165/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej działki ewidencyjnej
oznaczonej nr 1838/13
o powierzchni 0,0227 h położonej w Rajczy.
-Uchwała Nr XXVIII/167/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Rajcza a Gminą Ujsoły w sprawie
przekazania przez Gminę Rajcza Gminie Ujsoły zadania publicznego
w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej
Fundacji Elementarz w Soli-Kiczorze w roku szkolnym 2020/2021.
-Uchwała Nr XXVIII/168/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Milówka na remont drogi gminnej
Stańcówka w Lalikach.
-Uchwała Nr XXIX/169/2020 w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w
skład aglomeracji Węgierka-Górka przy realizacji zadania polegającego
na wyznaczaniu aglomeracji Węgierska-Górka.
-Uchwała Nr XXIX/173/2020 w sprawie w sprawie szczegółowych
10
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2.3.
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warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat jak również trybu ich pobierania.
-Uchwała Nr XXIX/174/2020 w sprawie sprawiania przez Gminę Rajcza
pogrzebu osobom zmarłym oraz pogrzebu dzieci martwo urodzonych.
-Uchwała Nr XXIX/176/2020 w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu
Gminy Rajcza.
-Uchwała Nr XXIX/177/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Rajcza na rok szkolny 2020/2021.
-Uchwała Nr XXIX/178/2020 w sprawie ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty.
-Uchwała Nr XXIX/181/2020 w sprawie podatku od środków
transportowych
-Uchwała Nr XXIX/182/2020 w sprawie stawek opłaty targowej
-Uchwała Nr XXIX/183/2020 w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
-Uchwała Nr XXIX/184/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
Ośrodka Zdrowia w Rajczy – na czas oznaczony do 3 lat.
-Uchwała Nr XXXI/191/2020 Uchwalenie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy Rajcza na lata 2021-2032.
-Uchwała Nr XXXI/192/2020 Uchwała budżetowa na rok 2021
-Uchwała Nr XXXI/193/2020 Uchwalenie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
-Uchwała Nr XXXI/194/2020 w sprawie określenia dotacji
przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy na 2021 rok.
-Uchwała Nr XXXI/195/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rajcza.

Sołectwa Gminy Rajcza i ich przedstawiciele

Obszar administracyjny gminy obejmuje swym zasięgiem 6 sołectw:




Rajcza 23,27 km2,
Rycerka Dolna 12,44 km2,
Rycerka Górna 52,44 km2,
11
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Sól 26,28 km2,
Sól-Kiczora 2,86km2,
Zwardoń 13,88 km2

16 lutego 2020 roku odbyły się wybory Sołtysa w Rycerce Górnej. Nowym sołtysem został
Pan Andrzej Bułka.
Przedstawiciele poszczególnych Sołectw:
NAZWA SOŁECTWA

IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA

Rajcza

Zbigniew Kopeć

Rycerka Dolna

Halina Szczotka

Rycerka Górna

Andrzej Bułka

Sól

Barbara Kotrys

Sól-Kiczora

Kamila Jasińska

Zwardoń

Jacek Hojny

3. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Rajcza
Urząd funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U.2020.713 ) oraz innych ustaw, a także statutu Gminy Rajcza. System
zarządzania Urzędem oparty jest na standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów
publicznych. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy przy pomocy której Wójt wykonuje
zadania określone w obowiązujących przepisach prawa.
Przedmiotem funkcjonowania Urzędu jest wykonywanie przypisanych gminie zadań:
1.własnych, gminnych wynikających z ustawy,
2.ustawowo obowiązkowych, zleconych i powierzonych z zakresu działania organów
administracji rządowej,
3.zleconych z zakresu administracji rządowej przejętych w drodze porozumień z organami tej
administracji,
4.wynikających z innych ustaw szczególnych,
5.wynikających z porozumień zawartych między Gminą, a Jednostkami Samorządu
Terytorialnego,
6.określonych uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Wójta.

12
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STRUKTURA URZĘDU:
WÓJT GMINY
GMINY
ZASTĘPCA
WÓJTA

SKARBNIK
GMINY
REFERAT
FINANSÓW

SEKRETARZ
GMINY

REFERAT
ORGANIZACYJNY
I OŚWIATY

REFERAT
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI

URZĄD STANU
CYWILNEGO

BIBLIOTEKI GMINNE
SZKOŁY
PODSTAWOWE

KOMUNALNEJ
PRZEDSZKOLA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE

GMINNY OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ

CENTRUM KULTURY
I SPORTU

ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH

4. Budżet Gminy Rajcza
Stan finansów gminy za 2020r.
Budżet Gminy Rajcza na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Rajcza nr
XVII/96/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku w wysokości;
Dochody budżetowe

-

49.443.889,77

Wydatki budżetowe

-

50.603.698,52

Realizację budżetu za rok 2020 przedstawiają poniższe dane ;





Dochody budżetowe
Wydatki budżetowe
Przychody budżetowe
Rozchody budżetu

-

52.411.601,52
49.884.344,00
2.187.890,47
1.350.000,00
13
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Wynik budżetu;
Planowany wynik ( nadwyżka)







2020

-

1 746.981,98

Wykonanie (nadwyżka)
2.527.257,52
Zadłużenie ogółem 17,65%
8.953.152,81
Wolne środki
231.090,81
Dochody bieżące w roku 2020 były większe od wydatków bieżących o 5,01%.
Gmina posiada udziały w Spółce BESKID 61 udziałów po 1.000 = 61.000,00
Kwota długu Gminy Rajcza na jednego mieszkańca wynosi 988,60zł

Poniżej przedstawiono najważniejsze kwoty i wskaźniki za ubiegły rok.
1. Wykonanie dochodów ( w tym CIT i PIT)

-

97,33%

- Plan dochodów
- Wykonanie ogółem
w tym;

-

53.849.643,32
52.411.601,52

- PIT

-

6.115.470,00

- CIT

-

39.396,35

DOCHODY BUDŻETOWE W LATACH 2019-2020
45 860 375,42
60000000
40000000
20000000
0

2019

52 411 601,52

2020

Serie1

1
2019

2
45 860 375,42

Serie2

2020

52 411 601,52

2.Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

-

28,09%

- Wykonanie dochodów ogółem

-

52.411.601,52

- Wykonanie dochodów własnych

-

14.722.028,35
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DOCHODY WŁASNE W LATACH 2019-2020
14 344 584,87

15000000
10000000
5000000
0

2019

14 722 028,35

2020

Serie1

1
2019

2
14 344 584,87

Serie2

2020

14 722 028,35

3. Dotacje pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Plan
- Wykonanie
-

100%
3.186.038,45
3.186.038,45

4. Dochody z majątku Gminy
- Plan
- Wykonanie

-

267,06%
10.180,00
27.186,52

5. Wykonanie wydatków;

-

95,74%

-

52.102.661,34
49.884.344,00

-

12,98%

- Plan
- Wykonanie
WYDATKI BUDŻETOWE W LATACH 2019-2020
49 884 344,00
50 000 000,00

44 457 124,53

45 000 000,00
40 000 000,00
1

2019

1
44 457 124,53

2020

49 884 344,00

6.Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
- Wykonanie wydatków ogółem

-

49.884.344,00

- Wykonanie wydatków majątkowych

-

6.475.216,63
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WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2019-2020
6 475 216,63
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

4 744 256,13

2019

2020

Serie1

1
2019

2
4 744 256,13

Serie2

2020

6 475 216,63

7. Udział wydatków na realizacje inicjatyw lokalnych w budżecie - Wykonanie wydatków ogółem

-

- Środki budżetu wykonane na inicjatywy lokalne

-

8.Realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 9. Środki z RFIL pozostałe do realizacji w 2022 roku

-

0,00%
52.411.501,52
0,00
580.299,11
2.584.872,45

10. Fundusz Sołecki
Realizacja Funduszu Sołeckiego 2020r.

Fundusz Sołecki 2020
1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.

1.

1.

1.
2.

RAJCZA
Doposażenie placu zabaw
Modernizacja rowu odwadniającego – przysiółek Cyconie
RAZEM
RYCERKA DOLNA
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej
Zakup urządzeń do utrzymania porządku i czystości placu zabaw
Oświetlenie drogi do Krawców
RAZEM
RYCERKA GÓRNA
Budowa wiaty turystycznej
Modernizacja drogi do Płoskonków
RAZEM
SÓL
Modernizacja drogi do Legierskich
RAZEM
SÓL- KICZORA
Modernizacja drogi do Dziasków
RAZEM
ZWARDOŃ
Modernizacja drogi w przysiółku Węglarze etap II
Modernizacja drogi w przysiółku Stańcówka Matuszny
RAZEM

kwota [zł]
26.476,37
18.000,00
44.476,37
20.000,00
4.393,56
20.000,00
44.393,56
24.500,00
20.062,00
44.562,00
44.562,49
44.562,49
29.188,50
29.188,50
10.050,00
34.512,00
44.562,00
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11. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wraz z prognozowana nadwyżką operacyjną

Dopuszczalny wskaźnik
zadłużenia z art.243 średnia z
poprzednich lat %

Wskaźnik zadłużenia z art.
243 roczny w %

Prognozowana nadwyżka
operacyjna

Odsetki od zobowiązań

Raty kredytów do spłaty w
danym roku

Kwota długu

Rok budżetowy

i wskaźnikiem zadłużenia przedstawia poniższa tabela.

2019
2020

7 560 262,34
8398152,81

2 831 867,52
1 350 000,00

253 338,10
148 980,02

3 715 558,05
2 176 336,48

4,06
5,53

6,09
10,75

2021
2022
2023

7638015,77
6452374,05
5205774,05

2 148 405,17
1 185 641,72
1 246 600,00

140 000,00
110 000,00
90 000,00

4 161 891,49
2 197 995,00
2 252 420,00

6,21
5,75
5,66

9,31
7,55
5,83

2024
2025

4150411,20
3 248 754,74

1 055 362,85
901 656,46

80 000,00
70 000,00

2 452 568,00
2 206 833,00

4,57
3,17

6,35
6,95

2026
2027

2 340 239,74
1 538 068,13

908 515,00
802171,61

50 000,00
40 000,00

2 262 054,00
2 318 605,00

3,05
2,96

7,08
6,28

2028

788 068,13

750 000,00

25 000,00

2 376 568,00

1,99

6,43

2029

188 068,13

600 000,00

10 000,00

2 435 980,00

1,53

6,54

2030

0

188 068,13

3 000.00

2 496 877,00

0,47

6,43

5. Mienie komunalne
Zasoby materialne gminy.
A. Gminny program rewitalizacji – brak.
B. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
1. Liczba mieszkań: 24, w tym socjalne: brak,
zamienne: brak.
Prowadzone działania:
- zarządzanie:
Lokale mieszkalne są wynajmowane lokatorom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
ale w takiej, która umożliwi finansowanie utrzymania mieszkania. Należy rozważyć
17
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urządzenie jednopokojowego mieszkania wraz z aneksem kuchennym i łazienką w budynku
dawnej Szkoły Podstawowej w Soli-Kiczorze 296.
Należy rozważyć urządzenie lokalu mieszkalnego na poddaszu budynku komunalnego pod
adresem: Rajcza 480.
sprzedaż:
Lokale mieszkalne nie stanowią obecnie przedmiotu obrotu z uwagi na to, że zgodnie
z przepisami prawa, gminy powinny dysponować własnymi lokalami mieszkalnymi.
remonty:
Przeprowadzane są drobne, bieżące remonty mieszkań polegające na wymianie drzwi
zewnętrznych, okien, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan, w zależności od
potrzeb zgłaszanych przez Najemców.
Należy rozważyć wymianę okien w budynku dawnej Szkoły Podstawowej
w Soli-Kiczorze 296.
zamiana:
Do tej pory nie było takiej potrzeby;
2. Zasady polityki czynszowej:
Czynsze są aktualizowane (podnoszone) średnio: raz na 2 lata w drodze Zarządzenia Wójta
Gminy Rajcza. Czynsze z lokali użytkowych podlegają corocznej waloryzacji natomiast
czynsze z lokali mieszkalnych nie podlegają corocznej waloryzacji z uwagi na treść
przepisów ustawy.
C. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych:
1. Informacja o zasobie nieruchomości.
Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Rajcza są nieruchomości,
wobec których przysługuje jej prawo własności i inne prawa majątkowe, jak np.
władanie na zasadach samoistnego posiadania.
2. Stan ewidencji nieruchomości:

Tabela nr 1
Dochód netto
w [zł]

Lp.

Poszczególne
prawa
majątkowe

Rodzaj rzeczy

Sposób

Jedn.,

ilość jedn.

obrotu

w której
wyrażona
jest rzecz

wg stanu
na dzień
31.12 2020r.

rzeczami

z tytułu
wykonywania
praw majątkowych
za okres
01.01.2020 -
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31.12.2020 r.*

1

Prawo
własności

Nieruchomości gruntowe

W zasobie gminnym

[ha]

31,7461

-----

2

Użytkowanie
wieczyste

Nieruchomości gruntowe

Oddane
w użytkowanie wieczyste

[ha]

1,6456

8 303,71

Nieruchomości gruntowe

Oddane w trwały zarząd

[ha]

2,7181

-----

Nieruchomości gruntowe

Oddane w dzierżawę

[ha]

0,0421

16 621,45

Lokale mieszkalne

Oddane w najem

[szt.]

24

146 660,85

Lokale użytkowe
wraz z garażami

Oddane w najem

[szt.]

21

158 080,21

Pomieszczenia szkolne

Sezonowo
oddane w najem

[szt.]

20

38 211,84

Lokale użytkowe

Oddane w użyczenie

[szt.]

10

-----

Hipoteki

[szt.]

BRAK

-----

Zastawy

[szt.]

BRAK

-----

Służebności

[ha]

BRAK

-----

[szt.]

61

3

4

Ograniczone
prawa
rzeczowe

Udziały

w Spółce Beskid

W zasobie gminnym

Wartość:

61.000,00 zł

* Dochód netto, o którym wymowa w Tabeli nr 1 obejmuje wszelkie wpłaty na rzecz Gminy Rajcza (tj. wpłaty bieżące)dokonane w okresie od
01.01.2020 do 31.12.2020 r. z tytułu wykonywania praw majątkowych.

3. Sposób zarządzania nieruchomościami gminy, w tym zasobem:
Nieruchomości, które mogą stanowić mienie komunalne są nabywane przez Gminę
Rajcza niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że dana nieruchomość może stanowić jej
mienie:
np.: po otrzymaniu informacji, że dana osoba zmarła nie pozostawiając po sobie
spadkobierców;
np.: po otrzymaniu informacji, że są nieruchomości nalężące do Państwowego Funduszu
Ziemi nie przejęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, i inne podobne sytuacje.
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Niedednokrotnie po kilkuletniej procedurze uregulowania stanu prawnego, gmina staje
się właścicielem. Wówczas nieruchomości, które dla prawidłowego funkcjonowania
Gminy Rajcza nie mają znaczenia są zbywane w drodze ogłaszanych przetargów.
4. Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami:
Nieruchomości gminne są przedmiotem obrotu rynkowego, ich nabycie następuje
w drodze umów sprzedaży (zakupu), zamiany, użyczenia, postanowień sądowych
o zasiedzeniu i nabyciu spadku oraz w drodze komunalizacji. Natomiast ich zbycie
następuje w drodze umów sprzedaży, zamiany, użyczenia, oddania w trwały zarząd
i użytkowanie wieczyste.
D. Program opieki nad zabytkami – brak.

6. Ważniejsze inwestycje i pojekty
Żłobek w Rajczy
W 2020 roku rozpoczęły się prace związane z adaptacją części budynku w niedokończonym
Gimnazjum. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
z programu rządowego „Maluch+”. W ramach projektu zostały przystosowane sale, łazienki,
rozdzielnia, szatnia, biuro sekretarki, biuro dyrektora oraz pomieszczenia socjalne, zaplecza
pomocnicze. Budynek został ocieplony oraz wykonano kompleksową elewację. Zostały
zamontowane okna, drzwi oraz system zabezpieczający. Całkowity koszt inwestycji wyniósł:
1.775.333,69 zł z czego dofinansowanie to: 1.056.000 zł.

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Soli
Termomodernizacja budynku została realizowana w ramach projektu pn. Ograniczenie niskiej
emisji w budynkach komunalnych Gminy Rajcza. Zakres rzeczowy termomodernizacji
budynku przedszkola obejmował wymianę instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej
20
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i drzwiowej zewnętrznej oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad poddaszem.
Roboty budowlane zakończono i odebrano w listopadzie 2020 r. Powierzchnia użytkowa
budynku poddanego termomodernizacji wynosi 194,62 m2. Nakłady finansowe w 2020 r.
wyniosły 223 109,97 zł. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.

Termomodernizacja budynku komunalnego w Rajczy Dolnej
Termomodernizacja budynku realizowana w ramach projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji
w budynkach komunalnych Gminy Rajcza. Zakres rzeczowy termomodernizacji budynku
komunalnego obejmował wymianę instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad poddaszem oraz wymianę pokrycia
dachowego. Roboty budowlane zakończono i odebrano w listopadzie 2020 r. Powierzchnia
użytkowa budynku poddanego termomodernizacji wynosi 594,62 m2. Nakłady finansowe
w 2020 r. wyniosły 481 766,60 zł. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
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Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy - Inhalatorium
Inwestycja realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska – Słowacja 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę inhalatorium
solankowego w centrum Rajczy. W budynku będzie dystrybuowana lecznicza woda
solankowa (inhalcja). Budynek jest oświetlony, skanalizowany, zwodociągowany oraz
dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Roboty obejmowały również
zagospodarowanie terenu przyległego do budynku.
Roboty budowlane zakończono
i odebrano w grudniu 2020 r. dane techniczne wybudowanego obiektu: powierzchnia
użytkowa – 124,07 m2, kubatura – 511,46 m2. Nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 1 674
617,12 zł.

Park w Rajczy
W roku 2020 zostały przeprowadzone prace
modernizacyjne na terenie rajczańskiego parku.
Zostały zamontowane nowe ławki, wykonano
podbudowę z kostki brukowej wokół urządzeń do
ćwiczeń siłowni zewnętrznej. Z kolei na placu zabaw
została wykonana podbudowa z bezpiecznej
nawierzchni. Podbudowa była finansowana ze
środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rajczy,
a koszt doposażenia wyniósł 26.476,37 zł.
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Inicjatywa sołecka
Końcem października w Rycerce Górnej została oddana do użytku „Waita Turystyczna”
znajdująca się w sąsiedztwie progu wodnego, który w okresie letnim jest wykorzystywany do
celów rekreacyjnych przez mieszkańców i odwiedzających naszą gminę.
Wiata powstała jako zadanie pierwsze ze środków funduszu sołeckiego na rok 2020, wkład
własny sołectwa wyniósł 24.500zł pozostała kwota w wysokości 24.010zł została
dofinansowana ze środków Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu
„Inicjatywa Sołecka”.
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Zakup Nowego BUSA
Gmina Rajcza w celu racjonalizacji i zmniejszenia
kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych
na terenie Gminy Rajcza, zakupiła autobus marki
Mercedes (rocznik 2014). Autobus posiada 23 miejsca
siedzące oraz jest przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych.



„Bliżej przedszkola. Wsparcie dla Przedszkola w Rajczy”

Od września 2020r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Rajczy biorą udział
w projekcie pn. „Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola w Rajczy”. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 - 2020, dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla
działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej.
Działaniami projektu objętych zostało 110 dzieci oraz nauczyciele opiekujący się dziećmi.
W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe. Ponadto dzięki pozyskanemu przez
Gminę Rajcza dofinansowaniu w kwocie 239 564,54 zł udało się zakupić w ramach projektu
elementy wyposażenia placu zabaw, sprzęt i niezbędne pomoce dydaktyczne m. in do terapii
Biofeedback.
Całkowity wartość projektu: 281 840,64 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 239 564,54 zł
Wkład własny gminy: 42 276,10 zł


„Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja”

Partner wiodący: Gmina Nova Bystrica ( www.novabystrica.sk)
Partner Projektu: Gmina Rajcza (www.rajcza.pl)
W 2020 roku realizowany był projekt „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza –
kontynuacja” projekt miał charakter transgraniczny i bez słowackiego partnera jego cele nie
zostałyby zrealizowane.
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Głównym tematem projektu jest podniesienie świadomości obywateli i turystów
odwiedzających region transgraniczny czyli tereny partnerskich gmin o wartościach
kulturowych i przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania mające na celu
zwiększenie atrakcyjności promocji regionu.
W drodze realizacji projektu w roku 2020 zostały podjęte działania w celu stworzenia
aplikacji mobilnej dla platform iOS i Android zawierająca kolekcje tras rowerowych
i pieszych dla regionu. W drodze zapytania ofertowego została wyłoniona firma, która
stworzyła w/w aplikację. Kolejnym zadaniem w ramach projektu jest organizacja Rajdu
Rowerowego. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną Rajd został przeniesiony na rok
następny.
Wartość projektu : 631.153,8


„Stacja Regeneracja”

W ramach projektu „Stacja Regeneracja” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa działania „Żywiecki Raj” we współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia
Pszczyńska oraz Lokalną Grupą Działania Ziemia Bielska w Rajczańskim parku powstała
stacja naprawy rowerów i ławka solarna. Dzięki stacji naprawy rowerzyści mogą korzystać
z darmowej podstawowej pomocy w naprawie roweru. Z kolei ławka solarna jest
wyposażona w gniazda USB dzięki którym można naładować urządzenie przenośne.
Dodatkowo ławka posiada stojak na rowery. Projekt sfinansowany przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata
2014–2020.


Komputery dla szkół

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach dwóch programów o nazwach „ZDALNA
SZKOŁA” oraz „ZDALNA SZKOŁA+”. Gmina Rajcza pozyskała 74 zestawów
komputerowych o równej wartości 154.002,13 zł. W zestawach były między innymi myszy
przewodowe, słuchawki oraz oprogramowanie. Każdy komputer został skonfigurowany tak,
aby uczeń mógł rozpocząć naukę zdalną niezwłocznie po jego otrzymaniu. Działanie było
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


„Pod biało- czerwoną”

Gmina Rajcza brała udział w projekcie pn. „Pod biało- czerwoną”. Celem projektu było
sfinansowanie zakupu masztu i flagi dla gminy, która spełni określone w regulaminie
warunki. Zadaniem Gminy było uzyskanie min. 100 głosów. Mieszkańcy do końca roku mieli
możliwość oddania głosu na swoją gminę. Maszt i flaga zostaną zamontowane w roku 2021.


Aplikacja mobilna „RAJCZA”
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Gmina Rajcza udostępniła mieszkańcom darmową aplikację mobilną. Dzięki aplikacji
w łatwy i wygodny sposób można dowiedzieć się co aktualnie dzieje się w naszej gminie.
W folderze kalendarz zapisane są wszystkie wydarzenia oraz spotkania warte uwagi.
W aktualnościach pojawiają się artykuły oraz ogłoszenia. Z kolei gdy jest taka potrzeba
wysyłamy powiadomienia które w aplikacji pojawiają się w formie tzw. „push’a”. Darmową
aplikacje można pobrać w Sklepie Play, AppStory oraz AppGallery.


„Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”

Jest to projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Gmina Rajcza przystąpiła do
projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Projekt ma na celu wypracowanie
docelowego modelu CWD, jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych
w procesie strategicznego zarządzania rozwojem. Pilotaż jest skierowany do najsłabszych
gospodarczo obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. W skład partnerstwa wchodzą
gminy wiodące tj. Gmina Rajcza oraz Gmina Ujsoły oraz samorządy powiązane
funkcjonalnie: Gmina Milówka, Istebna, Węgierska Górka, Radziechowy- Wieprz.

7. Współpraca zagraniczna i krajowa
 Gmina Rajcza od lat współpracuje z kilkoma samorządami z Polski oraz z zagranicy.
Polskie Gminy z którymi współpracujemy to : Gmina Łobez, Miasteczko Śląskie, Łęki
Szlacheckie, Rozprza, Moszczenica. W dobie pandemii kontakty z naszymi gminnymi
partnerami były znacznie ograniczone.
Kolejna grupa zaprzyjaźnionych samorządów to gminy zagraniczne, należą do nich:
Oszczadnica, Skalite, Żylina, Nova Bystrica (Słowacja), Dolna Łomna, Kosariska (Czechy)
oraz Gmina Lambrugo (Włochy). Z samorządami słowackimi w dużej mierze staramy się
realizować różnego rodzaju projekty unijne, głównie dotyczące współpracy transgranicznej.
 Gmina Rajcza jest członkiem Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ,
który prowadzi inwestycję w imieniu gmin Żywiecczyzny. Od 2011 roku na terenie Gminy
Rajcza wykonywana była kanalizacja I i II etap. W 2019r. przystąpiono do fazy II i II a
kanalizacji.
Do roku 2032 Gmina zobowiązana jest do spłacania składek do Związku na pokrycie
realizacji powyższych inwestycji. Związek Międzygminny w roku 2020 realizował projekt
„Słoneczna Żywiecczyzna”, gdzie Gmina Rajcza koordynowała działania w ramach w/w
projektu. W 2020 roku mieszkańcy Gminy którzy wcześnie zakwalifikowali się do projektu
rozpoczęli działania w zakresie montażu odnawialnych źródeł ciepła m.in. fotowoltaiki.
 Gmina Rajcza należy również do Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj” oraz
Euroregion Beskidy. Dzięki współpracy z organizacjami mieszkańcy gminy Rajcza mają
możliwość pozyskania środków finansowych niezbędnych do realizowania swoich celów
i planów.
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 Gmina współpracuje z organizacją OTOZ Animals Inspektorat Bielsko –
Żywiecki, która działa zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o działalności
Organizacji Pożytku Publicznego i Wolontariatu. Działania organizacji polegają na
interwencjach w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt. Ich głównym celem jest
odmienienie losu źle traktowanych zwierząt. Dzięki współpracy z organizacją wszystkie
odłowione zwierzęta zostały zabezpieczone oraz znalazły swoje nowe domy. Gmina nie
poniosła kosztów związanych z przekazaniem zwierząt do schronisk, a jedynie opłaca
sterylizacje i kastracje.
 W lipcu 2020 roku Gmina Rajcza podpisała Porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki
podpisanemu porozumieniu mieszańcy Gminy Rajcza mogą złożyć wniosek
o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. 10 września 2020r. przed
Urzędem Gminy w Rajczy gościliśmy mobilne biuro Czystego Powietrza. Można było
spotkać się z pracownikami WFOŚiGW z Katowic, zadać im pytania dotyczące programu
Czyste Powietrze, złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz poradzić
się, jak rozliczyć dofinansowanie z tego programu

 Od 2020 roku na terenie gminy prowadzone są prace badawcze prowadzone przez
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., która planuje w przyszłości prowadzić
prace wiertnicze, w oparciu o koncesję łączną na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego oraz na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż
w obszarze „Sól” nr 28/2011/Ł. Celem prowadzonych prac jest zbadanie występowania ropy
naftowej i gazu ziemnego w utworach autochtonicznych miocenu oraz starszych.
W związku z zamknięciem granic Polski przez pogarszającą się sytuację epidemiczną na
przejściach granicznych w Zwardoniu oraz w Soli (Sól Bór) służby mundurowe pełniły
dyżury. Gmina Rajcza dostarczała funkcjonariuszom posiłki (suchy prowiant oraz gorące
napoje).
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8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, został uchwalony Uchwałą
Rady Gminy Rajcza nr XV/91/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Przyjęcie
programu poprzedzone zostało przeprowadzeniem konsultacji z NGO.
Program Współpracy to Roczny Program określający zakres i zasady współdziałania
samorządu Gminy Rajcza z działającymi na terenie naszej gminy organizacjami
pozarządowymi. Obowiązek jego uchwalania wynika z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zobowiązuje organy
administracji publicznej do podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3
w/w ustawy.
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja
każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu JST sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Sprawozdanie jest także publikowanie
w BIP.
Przy rozpatrywaniu zadań przewidzianych do realizacji Komisja poddała ocenie:
1. Zgodność oferty z zadaniami zamieszczonymi w Programie Współpracy na rok 2020,
2. Możliwość realizacji zadania publicznego,
3. Proponowaną kalkulację kosztów realizacji zadania,
4. Liczbę osób realizujących zadanie ( wolontariusze, społecznicy, członkowie organizacji
oraz osoby zatrudnione),
5. Doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe, partnerzy współpracujący przy realizacji
projektu.
6. Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania publicznego.
7. Analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu
rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków

WSPÓŁPRACA
Program ten obejmował cel główny i cele szczegółowe, zasady współpracy, zakres
przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadanie publiczne, okres realizacji programu,
sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, sposób
oceny realizacji programu, informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu
konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert. Współpraca mająca charakter finansowy i poza finansowy
odbywała się w oparciu o podstawowe zasady: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
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W ramach współpracy pozafinansowej organizacje pozarządowe mogły skorzystać
z pomocy merytorycznej Komisji Konkursowej. Nieodpłatnie zostały również udostępnione
organizacjom pozarządowym obiekty sportowe należące do zasobów gminy Rajcza.
Program realizowany był w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Współpraca
Gminy z organizacjami obejmowała obszary określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określone w programie.
Informacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi są dostępne na stronie
internetowej www.rajcza.pl oraz www. bip.ugrajcza.rekord.com.pl .

TRYB KONKURSOWY
Zadania publiczne w 2020 roku zlecono organizacjom w ramach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem NR ORG.0050.152.2020 Wójta Gminy Rajcza z dnia 17 luty
2020r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rajcza
w roku 2020, w następujących dziedzinach:
1. W zakresie: krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży. Wysokość środków
finansowych planowanych na realizację zadań z tego zakresu wynosiła: 20.000 zł.
Do konkursu złożono 6 ofert. Podpisano 5 umów na podstawie których przekazano dotacje
na łączną kwotę 18.000 zł.
2. W zakresie pielęgnacji tradycji i kultury regionu w tym w szczególności: zadania które
proponują innowacyjne działania lub nową ofertę dla mieszkańców względnie włączają nowe
środowiska w prowadzone wcześniej działania. Wysokość środków finansowych
planowanych na realizację zadań z tego zakresu wynosiła : 10.000 zł . Złożono 5 ofert.
Podpisano 3 umowy na podstawie których przekazano dotacje na łączną kwotę 7.000 zł. Przy
czym jedna organizacja zrezygnowała w całości z realizacji zadań publicznych, jedna w
części zrealizowała zadanie publiczne dokonując częściowego zwrotu środków
z niezrealizowanego zadania.
Przed podjęciem przez Wójta Gminy decyzji o dofinansowaniu zadania oferty zostały
zaopiniowane przez Komisje Konkursową opiniującą oferty złożone w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do gminy Rajcza w roku 2020,
powołaną zarządzeniem Nr RO.0050.160.2020 Wójta Gminy Rajcza z dnia 10 marca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.
Wykaz podmiotów, które w roku 2020 otrzymały dofinansowanie na realizację zadań, których
dotyczyły konkursy:
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Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży:
Tytuł zadania publicznego

Wnioskodawca

Kwota
wnioskowana

Dotacja Gmina
Rajcza

Zawody koszykówki o
Puchar Sołtyski Kamili i
Radnego Przemka
„Na nogi” czyli rodzinny
rajd NordicWalking

Stowarzyszenie
Sólkiczora.pl

3.250 zł

1.500 zł

Koło Gospodyń
Wiejskich w Soli
Kiczorze

3.700 zł

2.000 zł

3.

Karate Rajcza

Stowarzyszenie Klub
Arawashi

4.300 zł

2.000 zł

4.

Pozalekcyjne zajęcia
rekreacyjno- sportowe
Organizacja sportu dla dzieci
i młodzieży w zakresie gry w
piłkę nożną na terenie
Gminy Rajcza
Bieg Juhasa,
międzynarodowy rajd
NordicWalking, Rodzinny
Rajd trasami spacerowymi
Zwardonia oraz turniej
góralskiej piłki siatkowej i
nożnej w ramach XIII Dni
Zwardonia

UKS „RYCERKA
GÓRNA”
LKS „SOŁA”

3.000 zł

2.500 zł

10.000 zł

10.000 zł

Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju
Zwardonia

2.600 zł

0.00

SUMA

26.850 zł

18.000 zł

1.

2.

5.

6.

Uwagi

Nie podpisano
umowy

Zadania z zakresu pielęgnacji tradycji i kultury regionu:
Tytuł zadania publicznego

Wnioskodawca

Piknik rodzinny „Kiczora to
MY”
Pozalekcyjne zajęcia
kulturalno- oświatowe

Stowarzyszenie
Sólkiczora.pl
Stowarzyszenie
Miłośników „Szkoła
Dzieciom”

3.

Muzyka bez barier.
Beskidzkie Spotkania
Kameralne 2020

4.

XIII Dni Zwardonia

5.

Koncert Błogosławieństwa

1.
2.

Kwota
wnioskowana
6.650 zł

Dotacja Gmina
Rajcza
1.500 zł

Uwagi

2.000 zł

2.000 zł

Fundacja „Młoda Muzyka
Śląska”

6.000 zł

3.500 zł

Stowarzyszenie Promocji i
Rozwoju Zwardonia
Fundacja BLESS

2.800 zł

0,00

2.000 zł

0,00

Umowa
podpisana zadania
niezrealizowane.
Zwrot środków
Umowa
podpisana.
Zadanie
zrealizowano
częściowo.
Częściowy zwrot
środków z
niezrealizowaneg
o zadania
Nie podpisano
umowy
Nie podpisano
umowy

SUMA

19.450

19.451
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9. Pozostałe aspekty działalności gminy
9.1.

Oświata i wychowanie

W Urzędzie Gminy w Rajczy funkcjonuje Referat Organizacyjny i Oświaty, w którym
zatrudnionych jest siedmiu pracowników odpowiedzialnych za zarządzenie i administrację
w oświacie w przeliczeniu na etat – 5,75. Gminna działalność oświaty jest realizowana
w oparciu o Kartę Nauczyciela, Prawo Oświatowe, Ustawę o finansowaniu zadań
oświatowych, Uchwały Rady Gminy Rajcza, zarządzenia Wójta Gminy oraz arkusze
organizacyjne szkółi przedszkoli na dany rok szkolny. Gmina Rajcza spełniała zadania
wynikające z ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności
placówek oświatowych.
Zapewniała również uczniom niepełnosprawnym dostępność do edukacji oraz transport do
ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych i jednostek oświatowych znajdujących się na
terenie gminy Rajcza. Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków
otrzymywanych z budżetu państwa tj. subwencji oświatowej oraz środków pochodzącychz
budżetu gminy.
Sieć szkolno-przedszkolna, która funkcjonowała na terenie Gminy Rajcza w roku 2020r.
przedstawia się następująco:
• Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy,
• Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rycerce Dolnej, w ramach której
funkcjonował również oddział przedszkolny i punkt przedszkolny,
• Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rycerce Górnej, w ramach której funkcjonował
również oddział przedszkolny i punkt przedszkolny,
• Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Soli,
• Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu,
• Przedszkole w Rajczy,
• Przedszkole w Soli,
• Przedszkole w Zwardoniu.
Na terenie Gminy funkcjonują również placówki niepubliczne tj.:
• Szkoła Podstawowa Fundacji „ELEMENTARZ” w Soli Kiczorze, wraz z oddziałem
przedszkolnym i zespołem wychowania przedszkolnego,
• Niepubliczne Przedszkole Językowe „ENGLISH HOUSE” w Rajczy.
W kilku placówkach oświatowych funkcjonują oddziały integracyjne oraz oddział specjalny.
Budynki szkolne/przedszkolne wraz z otoczeniem spełniają podstawowe wymogi
bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Wszystkie decyzje Państwowej Inspekcji Pracy,
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej są
realizowane na bieżąco w ramach możliwości finansowych.
Dyrektorzy jednostek oświatowych w ramach posiadanych środków systematycznie
doposażają placówki w pomoce dydaktyczne, oraz sprzęt sportowy niezbędny do
prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie
komputerowe. Nauczyciele oraz uczniowie korzystają z tablic multimedialnych zakupionych
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w latach ubiegłych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. We wszystkich
szkołach podstawowych funkcjonowały biblioteki i świetlice szkolne. W szkołach
podstawowych oraz przedszkolach funkcjonują stołówki szkolne, które dają uczniom
i wychowankom możliwość korzystania z wyżywienia po przystępnych cenach obejmujących
jedynie tzw. „wsad do kotła”.
Gmina Rajcza w roku 2020 otrzymała 60.500, 00 zł w ramach rządowego wsparcia dla
nauczycieli „500+” na naukę zdalną, które zostały rozdysponowane na poszczególnych
nauczycieli placówek szkolnych z terenu gminy.
Liczba uczniów w jednostkach oświatowych Gminy Rajcza, według stanu na 30.09.2020r.
przedstawia się następująco:
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa w Rajczy
Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej wraz z oddziałem
przedszkolnym
Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej wraz z oddziałem
przedszkolnym
Szkoła Podstawowa w Soli
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu
Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Soli Kiczora
wraz z oddziałem przedszkolnym
Przedszkole w Rajczy
Przedszkole w Soli
Przedszkole w Zwardoniu
Punkt Przedszkolny w Rycerce Dolnej
Punkt Przedszkolny w Rycerce Górnej
Zespół
Wychowania
Przedszkolnego
Fundacji
„ELEMENTARZ” w Soli Kiczorze
Niepubliczne Przedszkole Językowe „ENGLISH HOUSE” w
Rajczy

Liczba
uczniów/wychowanków
319
96
145
93
60
97
105
39
33
20
21
13
77

Ogólna wartość środków finansowych przeznaczonych w roku 2020 na działalność
poszczególnych jednostek oświatowych na terenie Gminy Rajcza wyniosła:
Szkoła Podstawowa w Rajczy
Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej wraz z oddziałem
przedszkolnym i punktem przedszkolnym
Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej wraz z oddziałem
przedszkolnym i punktem przedszkolnym
Szkoła Podstawowa w Soli
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu
Przedszkole w Rajczy
Przedszkole w Soli
Przedszkole w Zwardoniu

4 625 531,32 zł
1 725 861,43 zł
2 280 179,46 zł
1 444 039,74 zł
1 564 378,11 zł
1 472 610,88 zł
577 513,60 zł
454 998,99 zł
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dla placówek niepublicznych:

Szkoła Podstawowa Fundacji „ELEMENATRZ” w Soli
Kiczorze wraz z oddziałem przedszkolnym i zespołem
wychowania przedszkolnego
Niepubliczne Przedszkole „English House” w Rajczy

1 919 320,18 zł
982 526,53 zł

Koszty w 2020r. na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych wyniosły:
17.046.960,24 zł
Organ prowadzący przeprowadził trzy posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez
Wójta Gminy do przeprowadzenia na wniosek nauczycieli egzaminu na stopień nauczyciela
mianowanego, a także konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Soli.

9.2.

Ochrona Środowiska

Informacja dotycząca dokumentów strategicznych, które Gmina ma posiada lub ma
obowiązek posiadać:
1. Sporządzono i przyjęto uchwałą Rady Gminy Rajcza NR XXIII/151/2020
z dnia 26 czerwca 2020 r. nowy „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rajcza na lata
2020-2023z perspektywą do roku 2026”. Poprzedni dokument „Aktualizacja Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”
wprowadzony uchwałą Rady Gminy Rajcza Nr XXVII/124/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
obowiązywał do 2018 r. Sporządzenie nowego Programu Ochrony Środowiska, było w 80%
współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
2. Sporządzono i przyjęto uchwałą Rady Gminy Rajcza NR XXIII/152/2020
z dnia 26 czerwca 2020r. aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Rajcza”. Nieaktualny dokument
z 2000r. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla obszaru Gminy Rajcza” wprowadzony uchwałą Rady Gminy Rajcza Nr
XXII/179/2001 z dnia 29 marca 2001 r., nie uwzględniał najnowszych ograniczeń
dotyczących rodzajów i jakości paliw jak również ograniczeń dotyczących instalacji
przeznaczonych do spalania paliw wprowadzonych w województwie śląskim w 2017 r. tzw.
„Uchwałą antysmogową”.
3. Planujemy sporządzić aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rajcza”
wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Rajcza XIV/78/2015 z dnia 28 października 2015 roku
- dokument aktualny jednak, nie obejmujący wprowadzonej w kwietniu 2017r. przez Sejmik
Województwa Śląskiego tzw. „Uchwały antysmogowej” V/36/1/2017 z dnia
7 kwietnia 2017 r. „(…)wprowadzającej na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. Możliwe jest
uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach na sporządzenie tego dokumentu.
4. Planujemy dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach sporządzić aktualizację
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rajcza do roku 2032” –
program przyjęty uchwałą Rady Gminy Rajcza Nr IV/37/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku.
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W skład programu wchodzi tzw „Baza azbestowa” na bieżąco aktualizowana przez
pracownika Urzędu, panią Barbarę Porwisz. Zarówno „Program jak i baza azbestowa” muszą
być aktualne ponieważ wymagane są do pozyskiwania środków z WFOŚIGW w Katowicach
na utylizację eternitu.
Dokumenty strategiczne, które każda Gmina ma obowiązek posiadać w dużej mierze służą i
stanowią podstawę do aplikowania o środki zewnętrzne np. z WFOŚIGW lub środki unijne na
realizację zadań ujętych w w/w dokumentach.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi:
Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt Rada Gminy
określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności Zwierząt. Przygotowanie projektu należy do
wójta gminy, który najpóźniej do 1 lutego przekazuje taki projekt do zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działającym na obszarze gminy,
3) dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Instytucje te mają 21 dni na przesłanie swoich uwag o projekcie programu (jeżeli tego nie
uczynią, oznacza to, że zgadzają się z zapisami projektu programu).
W programie muszą znaleźć się następujące elementy:
● zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
● opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
● odławianie bezdomnych zwierząt,
● obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
Gmina Rajcza w drodze uchwały Nr XXXIV/205/2021 w dniu 9 marca 2021 r przyjęła
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Rajcza w 2021 r.,” Na realizację tego programu w zabezpieczono w budżecie
gminy środki finansowe w wysokości 23 500,00 zł.
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020r. wyniosła 21 810,95 zł.
Dzięki współpracy z wolontariuszami OTOZ Animals oddział Bielsko-Żywiecki działającymi
na terenie naszej Gminy udało się znaleźć w 2020 roku nowych właścicieli kilku bezdomnym
psom oraz kilkunastu wolno żyjącym kotom. Przekazanie zwierząt nowym właścicielom
poprzedzone było wykonaniem zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia przekazywanego
do adopcji. Dzięki regularnemu przekazywaniu karmy „karmicielom kotów wolno żyjących”
działającym na terenie Gminy, jak również dzięki sfinansowaniu kilkunastu zabiegów
sterylizacji i kastracji kotów liczymy na znaczną poprawę warunków życia wspomnianych
zwierząt.
Utylizacja eternitu
W 2020 r. dzięki dofinansowaniu wynoszącemu 100 % kosztów kwalifikowanych odebrano
i zutylizowano eternit pochodzący z 51 budynków położonych na terenie Gminy Rajcza
w ilości 102,774 Mg, za łączna kwotę 53 278,04 zł.
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W 2021 r. planujemy złożyć kolejny wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie
utylizacji eternitu pochodzącego z ponad 50 budynków położonych na terenie Gminy Rajcza.
Wycinka drzew dane za 2020 r.
W 2020 r. rozpatrzono 91 zgłoszeń zamiaru wycinki drzew na gruntach nieleśnych
należących do osób fizycznych. Wydano 7 decyzji dotyczących zgody na wycięcie drzew dla
instytucji lub osób prawnych. Wydawane zgody i decyzje w tym zakresie poprzedzone były
dokonaniem oględzin drzew przeznaczonych do wycinki.
Zwrot podatku akcyzowego dane za 2020 r.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej jest formą pomocy publicznej innej niż de minimis, z której skorzystać
mogą rolnicy posiadający pojazd rolniczy i prowadzący gospodarstwa na terenie Gminy
Rajcza.
W 2020 r. w dwóch okresach rozliczeniowych (luty i sierpień) ze zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego skorzystało łącznie 17 rolników z terenu
naszej Gminy. W lutym złożono 12 wniosków o zwrot podatku akcyzowego i wypłacono
łącznie 9 535,58 zł zwrotu. W sierpniu złożono 17 wniosków o zwrot podatku akcyzowego i
wypłacono łącznie 22.584,17 zł zwrotu.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Poniżej zostały przedstawione stawki za odpady komunalne, które obowiązywały właścicieli
nieruchomości w 2020r.
Lp.
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane )
Określenie
nieruchomości

1

Opłata podwyższona
za brak selektywnej
Zbiórki
(odpady
niesegregowane)

Stawka z ulgą na
kompostownik zł. /
miesięcznie od
jednego mieszkańca
Od lipca 2020 r.

Stawka podstawowa
zł. / miesięcznie od
jednego mieszkańca
Od stycznia 2020

Stawka podwyższona
zł. / miesięcznie od
jednego mieszkańca
Od stycznia 2020 r.

Nieruchomość
zamieszkana

18

20

40

Nieruchomość, na której
nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają
odpady komunalne

Nie dotyczy

worek o pojemności

worek o pojemności 120

120 litrów -16,92 zł,

litrów -33,84 zł

Nieruchomości, na
których znajdują się
domki letniskowelub inne
nieruchomości
wykorzystywane na cele

Nie dotyczy

Ryczałtowa stawka

Ryczałtowa stawka

169,30 zł

507,90 zł

2

3
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rekreacyjnowypoczynkowe,
wykorzystywane
przezczęść roku

W 2020 roku systemem odbioru odpadów łącznie objętych było 3372 właścicieli
posiadających nieruchomości na terenie Gminy Rajcza. W 2020 roku Urząd Gminy w Rajczy
wydał ze środków własnych na 1.886.411,31 zł. (w tym się zawarły min. wynagrodzenia +
pochodne, ZUK, przesyłki, inwestycje).

9.3.

Zakład Usług Komunalnych

Wyodrębnioną jednostką Gminy Rajcza jest Zakład Usług Komunalnych, którego gospodarka
finansowa prowadzona jest w formie samorządowego zakładu budżetowego.
Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych jest wykonywanie zadań w zakresie:
1. Świadczenie usług dla ludności w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz
zbiorowe dostarczanie wody.
2. Organizacja i wywóz nieczystości stałych i śmieci.
3. Utrzymywanie czystości dróg, parkingów, przystanków i innych miejsc publicznych.
4. Organizacja i bieżące utrzymywanie cmentarzy komunalnych.
5. Prowadzenie i wykonywanie drobnych remontów zlecanych przez Wójta Gminy.
6. Inne zadania wynikające z działalności komunalnej stanowiące zadania gmin,
a określone w ustawie o samorządzie gminnym.
7. Eksploatacja i konserwacja oraz drobne remonty urządzeń oczyszczalni ścieków
w Zwardoniu i sieci kanalizacyjnych.
8. Zabezpieczenie czystości dróg, parkingów, przystanków i innych miejsc publicznych.
9. Administrowanie wodociągiem komunalnym w Rajczy i Zwardoniu.

Przychody na 31.12.2020r.
Ogółem:

2 770 669,48 zł

Przychody własne:
2 558 118,07zł
dotacje
60 000,00 zł
Inne zwiększenia
22 551,41 zł
St. Środków na początek
okresu sprawozdawczego
130.000,00 zł

Koszty na 31.12.2020r.
Ogółem:
W tym:
wynagrodzenia

2 770 669,48 zł

pochodne
pozostałe
Inne zmniejszenia
Śr. Obrotowe
na 31.12.2020r.

146 527,71 zł
1.735 731,86 zł
14 906,45 zł

808 516,30 zł

64 987,26 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2020 roku
wynoszą złotych 154 339,71 złotych, w tym:
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:

55 124,94 zł
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10 601,33 zł

- zobowiązania z tytułu zakupu

88 613,44 zł
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Należności na dzień 31.12.2020r dla ZUK od mieszkańców i podmiotów gospodarczych
wynoszą 92 988,20 zł w tym:
- należności od budżetów

3 221,42

- wpływy za ścieki, wodę, opłaty cmentarne, śmieci i inne

89 766,78

Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków
W 2020 roku na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu
miejscowości Zwardoń w ilości 13 224,6 m³.
Do oczyszczalni ścieków w Zwardoniu dowieziono 115,50 m³ ścieków z szamb
bezodpływowych. W 2020roku dostarczono mieszkańcom Zwardonia i Rajczy wodę z
wodociągu komunalnego w ilości: Zwardoń 3 330 m³; Rajcza 6 842 m³
Gospodarka odpadami
Ogółem zebrano, odebrano i wywieziono 1 995,602 ton odpadów.
Odpady komunalne zebrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu 1 969,712 ton,
w tym:
śmieci segregowanych
w tym:
szkło
tworzywa
śmieci niesegregowane
Wielko gabaryty
popiół
materiał poremontowy, gruz
Odpady z cmentarzy
W tym: 26 kontenerów z cmentarzy
komunalnych na wagę
Papa odpadowa
Przeterminowane leki

553,88 ton
207,20 ton
346,68 ton
784,80 ton
206,94 ton
359,92 ton
22,28ton
40,32 ton
19,87 ton
1,56 ton
0,012 ton

Odebrano i oddano do sp. Jurand 9,62 ton zużytych opon natomiast do spółki Biosystem
oddano 16,27 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wpływ COVID-a na funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy w 2020
roku
Pomimo wciąż panującej pandemii COVID-19 - Zakład Usług Komunalnych w Rajczy
działał praktycznie przez cały ubiegły rok w pełnym zakresie swojej działalności. Była
podjęta próba ograniczenia działalności Zakładu w okresie bezpośrednio przed Świętami
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Wielkanocnymi w 2020 roku jednak po trzech dniach nieodbierania odpadów komunalnych
wrócono do normalnej działalności. Oczywiście pozostała działalność ZUK-u w zakresie:
dostaw wody (w Rajczy i Zwardoniu) odprowadzania i oczyszczania ścieków w Zwardoniu,
czy bieżącego utrzymania cmentarzy (w Soli, Soli-Kiczorze i Zwardoniu) – prowadzone były
bez przerw czy zakłóceń.
W zakresie wpływu pandemii na naszą działalność można stwierdzić, że zmniejszyły się
wpływy ze sprzedaży wody i usługi odbioru ścieków, spowodowane to było mniejszą
sprzedażą tych usług z uwagi na nieczynne m.in. Ośrodki Wczasowe czy szkoły
i przedszkola. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że znacząco zwiększyła się ilość odpadów
komunalnych oddawanych zarówno przez mieszkańców jak i właścicieli nieruchomości
czasowo zamieszkałych (letniskowych). W przypadku mieszkańców gminy spowodowane
może to być np. przez nieczynne szkoły i uczelnie i pobytem w domach większości młodych
ludzi, którzy normalnie uczyliby się poza stałym miejscem zamieszkania. Natomiast
przypadku właścicieli domków letniskowych – można było zaobserwować zdecydowanie
większe obłożenie tych nieruchomości.

9.4.

Polityka Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Realizatorem
zadań z zakresu pomocy społecznej jest
Ośrodek
Pomocy Społecznej. Zakres
odpowiedzialności i działań wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych,
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci , ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem „ i innych ustaw oraz programów rządowych. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej jako bezpośredni realizator pomocy społecznej na terenie Gminy
w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku realizował głównie zadania wynikające z ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, a także wyżej wymienionych ustaw i programów . Praca ośrodka
ukierunkowana jest w szczególności na pomoc finansową, rzeczową, pomoc instytucjonalną,
pomoc usługową, poradnictwo specjalistyczne, pracę socjalną. W 2020 roku Ośrodek Pomocy
Społecznej realizował zadania w formie pieniężnej i niepieniężnej min :
1.przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
2.prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
3.należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
4.potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
5.przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pomocy materialnej dla uczniów,
6.przyznawanie „Karty Dużej Rodziny”
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7.prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu
8.przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych (500+)
9.przyznawanie świadczenia ”Dobry start „ (300 +).

2020

Interdyscyplinarnego,

W okresie sprawozdawczym tj. od stycznia do grudnia 2020r. ogółem z pomocy społecznej
skorzystało 611 osób. Wypłacono:
- zasiłek stały, który przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej niezdolnej
do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy , jeżeli jej dochód jest niższy
od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także pełnoletniej osobie
pozostającej w rodzinie , niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności
do pracy jeżeli jej dochody jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe
od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.Zasiłek stały ustala się w wysokości:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy miedzy kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku stałego nie
może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie w przypadku osoby w rodzinie - różnicy
między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie .
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. Zasiłek stały w 2020r. pobierały
44 osób , wypłacono 481 świadczeń na kwotę 276.785zł
- zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie niemożliwość utrzymania lub nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnieniu kryterium
dochodowego . Zasiłek okresowy wypłacono dla 49 osób udzielono 173 świadczenia na
kwotę 71.239 zł.
- zasiłek celowy : w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany
zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków i leczenia, opału , odzieży , niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany
osobie /rodzinie , która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub
ekologicznej. Zasiłek celowy wypłacono dla 148 osób na kwotę 146.229zł w tym 25
zasiłków celowych specjalnych na kwotę 16.595 zł. W roku ubiegłym GOPS partycypował
w kosztach pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, które to jest
zadaniem własnym Gminy. Koszt utrzymania w DPS –ach jest bardzo wysoki i stanowi
duże obciążenie dla budżetu Gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby samotne,
niepełnosprawne. Na ten cel wydatkowano kwotę 60.014 zł.
W związku z organizowaną akcją kolonijną w ramach dotacji rządowej na realizację
wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych Gmina otrzymała 2 miejsca
do Dźwirzyna ( od 17.08.2020r. do 30.08.2020r.) na kolonie letnie organizowane przez
Kuratorium Oświaty w Katowicach. Koszty transportu na miejsce zbiórki ( Katowice )
i odbiór dzieci po powrocie rodzice pokryli we własnym zakresie .
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REALIZACJA PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu „ realizowany w latach 2019 – 2023. Celem
tego programu jest m.in. – wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze
obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci a w szczególności przyznawania pomocy w
formie świadczenia na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin. W ramach Programu
realizowane były działania dotyczące zapewnienia pomocy w formie dożywiania.
Z bezpłatnych posiłków skorzystało 189 uczniów szkół podstawowych, średnich
i przedszkoli. Ponadto przyznano dla 57 osób zasiłek celowy na zakup artykułów
spożywczych. Ogółem koszt tego zadania to kwota 71.393 zł z tego 18.193 zł to dotacja
otrzymana z budżetu państwa, pozostała część środków finansowych w kwocie 53.200 zł to
środki własne gminy.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I SPOŁECZNE - opłacane są za osoby
pobierające świadczenia w formie zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych
zasiłków opiekuńczych. Liczba osób uprawnionych to 63 osoby, odprowadzono 686 składek
zdrowotnych. Wydatkowano kwotę 44.265 zł . W myśl ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych odprowadzono 479 składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe dla 44 osób
pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 159.286 zł.
REALIZACJA
INNYCH ZADAŃ
SPOŁECZNEJ W RAJCZY

POWIERZONYCH OŚRODKOWI POMOCY

1) ŚWIADCZENIA RODZINNE Ustawa
określa warunki nabywania prawa
do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania , przyznawania i wypłacania tych
świadczeń.
Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ,świadczenia opiekuńcze,
zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, świadczenia rodzicielskie.
W roku ubiegłym na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wydatkowano ogółem 3.191.767 zł
w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 1.246.963 zł, świadczenia opiekuńcze 1.019.860zł, zasiłek pielęgnacyjny- 652.052 zł, świadczenie rodzicielskie- 207.892 zł,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 65.000 zł.
2) ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ( 500 +)
Świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci, przysługują od 1 kwietnia 2016 roku do nadal. Świadczenie
to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia niezależnie od dochodu. W okresie
od stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku uprawnionych do świadczenia wychowawczego
było 1447 dzieci. Wypłacono 18.233 świadczenia na kwotę 9.026.738 zł.
3) REALIZACJA ZADANIA -PROGRAM „DOBRY START”
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Zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
realizowany jest rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków
związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
1. Liczba złożonych wniosków - 720 ,
2.Wypłacono 1067 świadczeń na kwotę 320.100 zł
Do zadań Gminy w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy
ponoszenie częściowych wydatków związanych z pobytem dziecka w pieczy zastępczej.
W 2020r. GOPS poniósł koszty związane z pobytem 4 dzieci w pieczy zastępczej
w wysokości 10.477 zł.
4) ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia
przez nią 18 roku życia, a jeśli się uczy w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza 900,00 zł, w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże nie wyżej niż 500 zł na dziecko , w przypadku bezskuteczności egzekucji.
Liczba osób uprawnionych 37, wypłacono 428 świadczeń , wydatkowano kwotę 159.240 zł.
Ośrodek
Pomocy Społecznej prowadził postępowanie wobec 31 dłużników
alimentacyjnych od których wpłynęły zwroty do budżetu na kwotę 78.477,50 zł z tego:
- 60.262.68 zł przekazano na dochody budżetu państwa ( odsetki 32.940,43 zł. )
- 18.214,82 zł przekazano na dochody własne organu właściwego.
5) POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW, to pomoc materialna o charakterze socjalnym,
przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie
z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017 r. poz.2198 ) z jednoczesnym zastosowaniem regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy. W 2020 roku wydano 120 decyzji o przyznanie stypendium socjalnego dla 120
uczniów na kwotę 106.429 zł z czego 95.786 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa,
natomiast 10.643 zł to środki własne gminy.
6) KARTA DUŻEJ RODZINY
W dniu 16 czerwca 2014r.Uchwałą Rady Ministrów ustanowiono rządowy program dla
rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny . Jest to program ogólnopolski skierowany do
rodzin, które w momencie składania wniosku mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
niezależnie od dochodu. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie i oferuje system
zniżek oraz dodatkowych uprawnień .Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty
kulturalnej ,rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Partnerzy Karty Dużej
Rodziny są wymienieni na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl, gdzie lista jest
systematycznie aktualizowana. W 2020 r. wydano 91 Kart Dużej Rodziny z tego 52 dla
rodziców,39 dla dzieci .
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7) POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH
W ramach współpracy z Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Katowicach realizujemy program pomocy żywnościowej na lata 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym FEAD, realizowanego w podprogramie
2020. W ramach niniejszej pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych
skorzystały 454 osoby.W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. rozdysponowaliśmy
28t.444 kg żywności.
8) ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA
W RODZINIE ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.

PRZEMOCY

W roku 2020 odbyły się 2 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rajczy.
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się w trybie interwencyjnym w celu
pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych .Skład członków spotkań był ruchomy z uwagi
na ogłoszony stan epidemiczny i zależny od potrzeb rodzin.
W okresie od stycznia 2020r. - 31 grudnia 2020 r. do Zespołu wpłynęły 23 Niebieskie Karty
A. 21 Kart zostało złożonych przez funkcjonariuszy KP w Rajczy, 2 złożone przez
pracowników socjalnych GOPS. Powołano 23 grupy robocze w skład, których weszli
przedstawiciele:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy.
2) Komisariatu Policji w Rajczy.
3) Oświaty.
Członkowie grup roboczych rozwiązywali problemy z występowaniem przemocy
w indywidualnych przypadkach Wypełniono 22 formularze Niebieskich Kart C oraz
22 Niebieskie Karty D. 23 osoby otrzymały Niebieską kartę B. Poinformowano ofiary
i sprawców o możliwości pomocy oraz zasadach działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
Podczas posiedzeń Zespołu przedstawiciele poszczególnych grup roboczych przedstawili
pracę z rodzinami dotkniętymi przemocą. Zakończono prowadzenie procedury Niebieska
Karta w 12 środowiskach. Do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Rajczy na leczenia odwykowe skierowano 18 osób. 4 osoby podejrzane
o stosowanie przemocy w rodzinie zostały skierowane do udziału w Programie korekcyjno –
edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej , realizowany w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Żywcu. W sześciu przypadkach wystąpiono do Sądu Rejonowego
Wydział Rodzinny i Nieletnich w Żywcu z prośbą o nadanie kuratora rodzinnego. Jeden
sprawca przemocy odbywa karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad rodziną. 13 ofiar
przemocy w rodzinie złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na KP w Rajczy.
Cztery rodziny objęte były dozorem kuratora sądowego z 2 rodzinami pracował asystent
rodziny.
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Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Gminy Rajcza funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 3 z nich
należą do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: OSP Rajcza, OSP Rycerka Dolna oraz
OSP Zwardoń. Jednostki OSP z naszej Gminy skupiają w swoich szeregach 247 członków
czynnych i 29 wspierających. Jednostki na terenie naszej gminy są wyposażone w niezbędny
sprzęt do ratownictwa. Członkowie tych jednostek są należycie wyposażeni
w umundurowanie ochrony osobistej. Na podziale bojowym znajduje się 12 pojazdów
ratowniczo-pożarniczych.
W roku 2020 dokonano zakupu dla jednostki OSP Zwardoń nowego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT przy wsparciu finansowym:





Komendanta Głównego Państwowej Straży pożarnej w wysokości 460 000,00 zł
Województwa Śląskiego w wysokości 100 000,00 zł
Gminy Rajcza w wysokości 150.000,00 zł
OSP Zwardoń środki własne w wysokości 64 654,00 zł.

W roku obejmującym raport Gmina Rajcza wyposażyła jednostki w następujący sprzęt:
1. OSP Rycerka Górna - Motopompa pływająca ( 5190 zł), mostek przejazdowy (560
zł),
2. OSP Sól - Agregat prądotwórczy (3100 zł),
3. OSP Zwardoń - węże tłoczne (954 zł), preparat pianotwórczy (780 zł), opony do
samochodu pożarniczego ( 1799,98 zł)
4. OSP Rajcza – parawan ( 1210 zł), akumulator do samochodu pożarniczego (674,90zł),
łańcuchy na koła pojazdu pożarniczego ( 6.128,67zł)
5. OSP Rycerka Dolna – wyposażenie w środki techniczne i ratownicze ( 5780 zł)
Ponadto dokonano zakupu szeregu drobnego sprzętu, urządzeń oraz paliwa dla wszystkich
jednostek OSP z naszej Gminy na łączną kwotę 78.906,00 zł.
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W 2020 roku przeprowadzono również badania medyczne dla ratowników i strażaków na
kwotę 4.148,00 zł. Dokonano procedury ubezpieczenia strażaków ratowników oraz
ubezpieczenia wszystkich samochodów pożarniczych na kwotę 26.042,75 zł.
Rok 2020 to bardzo trudny czas dla Wszystkich ze względu na pandemię koronowirusa.
Mierzymy się ze strachem i niepewnością o zdrowie nasze i naszych bliskich, o miejsca
pracy, o przyszłość. Gmina Rajcza w związku z panującą sytuacją rozprzestrzeniania się
zagrożenia koronawirusa SARS-CoV-2
by zapewnić bezpieczeństwo członków OSP
uczestniczących w akcjach ratowniczych doposażyła jednostki w środki ochrony osobistej
oraz płyny dezynfekujące. W 2020 roku jednostki OSP gminy Rajcza wielokrotnie były
dysponowane do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy chorym przed przyjazdem
zespołu ratownictwa medycznego. Na powyższe cele przeznaczono 10.212,00 zł
Do 31 grudnia 2020 roku poszczególne jednostki były alarmowane do działań ratowniczych :
1. OSP Rajcza – pożary 16, miejscowe zagrożenia 26, fałszywe alarmy 1
— 43
2. OSP Rycerka Dolna – pożary 20, miejscowe zagrożenia 16, fałszywe alarmy 1 — 37
3. OSP Rycerka Górna – pożary 8, miejscowe zagrożenia 8, fałszywe alarmy 3
— 19
4. OSP Sól – pożary 18, miejscowe zagrożenia 23, fałszywe alarmy 0
— 41
5. OSP Zwardoń – pożary 13, miejscowe zagrożenia 21, fałszywe alarmy 1
— 35

Wyjazdy w sumie

— 175

Wszystkim strażakom za udział w akcjach ratowniczych, poświęcenie i trud należą się słowa
najwyższego uznania.

9.6.

Biblioteki

Instytucja prowadzi działalność na podstawie statutu, nadanego uchwałą nr XXIII/23/04 Rady
Gminy Rajcza dnia 2 grudnia 2004 r. Instytucja działa na mocy obowiązujących przepisów
prawa i otrzymanego statutu. Biblioteka ma status gminnej instytucji kultury w rozumieniu
przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Biblioteka
udostępnia zbiory w wypożyczalniach oraz czytelniach.
W skład Biblioteki wchodzą:
10. Centrala w Rajczy ul. Rynek 2a
11. Oddział dla Dzieci ul. Rynek 2a (w centrali)
12. Filia nr 1 Rycerka Górna 153
13. Filia nr 2 Sól nr 28.
Zakup zbiorów.
W 2020 r. Biblioteka zakupiła 611 książek. Z dotacji samorządowej zakupiono 375 książek
za kwotę 9627,52 zł. Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono
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236 książek za kwotę 4846,00 zł. Od czytelników otrzymano 106 książek o wartości 2235,00
zł. Do księgozbioru zostało więc włączonych 717 nowych egzemplarzy.
Do centrali w Rajczy trafiło 477 nowych pozycji (420 z zakupu, 57 z darów) – 266 książki
z literatury pięknej dla dorosłych, 145 książek dla dzieci i młodzieży, 66 książek z literatury
popularnonaukowej. Dary otrzymane od czytelników to powieści poczytnych autorów
polskich i zagranicznych wydane w ostatnich latach. Z zakupu księgozbiór wzbogaciły
nowości wydawnicze powieści sensacyjnych, kryminalnych, romansów współczesnych
i historycznych czy powieści obyczajowe, głównie autorów narodowości polskiej
i amerykańskiej.
Do filii w Soli zakupiono 96 książek, w darze od czytelników przekazano 49. Kupiono
głównie powieści dla dorosłych (52 pozycji) oraz książki dla dzieci (27 pozycji) a także
książki popularnonaukowe (17 pozycji). Podobnie wyglądała sytuacja na filii w Rycerce
Górnej, gdzie zakupiono 51 egzemplarzy z lit. pięknej dla dorosłych, 27 egzemplarzy książek
dla dzieci oraz 17 książek popularnonaukowych. Na tą filię w roku 2020 nie wprowadzono
darów od czytelników.
Wartość książek zakupionych do centrali w Rajczy to 10709,18 (w tym 2409,35 zł
do Oddziału dla Dzieci), na filię w Soli zakupy wyniosły 1896,95 zł, a na filię w Rycerce
1867,39 zł.
Selekcja.
W 2020 r. ze względu na brak miejsca w magazynie oraz dezaktualizację i zniszczenie
niektórych pozycji, przeprowadzono selekcję zbiorów. Zubytkowano 1358 książek o wartości
6054,84 zł.
Czytelnictwo.
W latach poprzednich liczba czytelników zarejestrowanych w Bibliotece różniła się tylko
o jeden (1143 czytelników w 2018 r. i 1142 czytelników w 2019 r.). Natomiast pod koniec
2020 r. odnotowano większy spadek czytelników zarejestrowanych. W 2020 r. z Biblioteki
korzystało 951 osób, co zapewne ma związek z pandemią oraz zamknięciem Biblioteki od 12
marca do 10 maja oraz 9-29 listopada. Spadek liczby czytelników pociągnął za sobą spadek
wypożyczeń (2019 r.-15155 wypożyczeń, a 2020 r. - 10900 wypożyczeń).
Struktura czytelników wg wieku i kategorii społeczno-zawodowej wygląda następująco:
- wg wieku:
14. do 5 lat – 54
15. 6-12 lat – 105
16. 13-15 lat – 155
17. 16-19 lat – 44
18. 20-24 lat – 48
19. 25-44 lat – 261
20. 45-60 lat – 160
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21. pow. 60 lat – 124
- wg zajęcia:
22. osoby uczące się – 338
23. osoby pracujące – 287
24. pozostali – 326
W 2020 r. z czytelni korzystali tylko studenci poszukujący materiałów do pisanych przez
siebie prac. Odwiedzili oni czytelnię 46 razy i skorzystali ze 123 pozycji książkowych.
Z Internetu w 2020 r. skorzystano tylko 4 razy. W 2020 r. organizowano w Bibliotece
wystawy związane z przypadającymi w danym miesiącu uroczystościami. W marcu była to
wystawa związana z nadejściem wiosny, którą udało się udostępnić przed zamknięciem
Biblioteki. W kwietniu i maju Biblioteka była nieczynna dla czytelników, planowano w tym
czasie wystawę związaną z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucją 3 Maja.
W czerwcu udostępniono wystawę związaną z nadejściem lata i zachęcającą do czytania
w czasie wakacji. W sierpniu była wystawa związana ze Świętem Wojska Polskiego,
a w październiku z Dniem Edukacji Narodowej i Świętem Nauczycieli. Ostatnia wystawa
miała miejsce w listopadzie z okazji Święta Niepodległości. Wystawy ze względu na brak
miejsca są niewielkie, ale zawsze zawierają ciekawy i atrakcyjnie przygotowany opis
wydarzenia oraz promują książki związane tematycznie z wydarzeniem. Większość z nich
po każdej wystawie zostaje wypożyczona przez czytelników.
Czytelnictwo dzieci i młodzieży.
W 2020 r. zostało zapisanych do Biblioteki 314 czytelników do 15 roku życia oraz 44
czytelników w wieku 16-19 lat. W Oddziale dla Dzieci w Rajczy zarejestrowano 244
młodych czytelników. Odwiedzili oni Oddział 995 razy i wypożyczyli 1732 książki.
Tak jak w latach poprzednich najczęściej przychodzą do biblioteki wraz z rodzicami lub
starszym rodzeństwem dzieci w wieku do 10 lat. W lutym 2020 r. dla tych dzieci został
utworzony Kącik Malucha.
W 2020 r. Biblioteka po raz pierwszy zapisała się do projektu „Mała książka – wielki
człowiek”. Obecnie w projekcie bierze udział ok. 40 przedszkolaków w wieku 3-6 lat, z czego
zdecydowana większość zapisała się do Biblioteki po raz pierwszy.
Modernizacja bazy lokalowej.
W 2020 roku nie utworzono nowych filii, punktów bibliotecznych ani nowych komórek
organizacyjnych. Nie zlikwidowano żadnej placówki, nie doszło również do połączenia
placówek. Przez pandemię filie zostały zamknięte czasowo, tak jak centrala i otwarte
ponownie razem z centralą. W 2020 r. udało się w pomieszczeniu Oddziału dla Dzieci
uzyskać trochę miejsca poprzez przesunięcie mebli, regałów i części księgozbioru.
W uzyskanym miejscu utworzono Kącik Malucha. Zakupiono specjalny stolik z krzesełkami,
pojemniki na książeczki, dywany, zabawki, malowanki, kredki itp. Kącik oddano do użytku
dzieci pod koniec lutego. Dzieci były bardzo zadowolone z tej zmiany w Oddziale, zaczęły
chętniej przychodzić do Biblioteki i dłużej w niej przebywały. Pod koniec 2020 r. rozpoczęto
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również remont w pomieszczeniu czytelni. Znajdujące się tam drewniane regały z lat 70. i 80.
zastąpiono nowymi metalowymi regałami. Część regałów zakupiono z dotacji pozyskanej
od organizatora, pozostałą część wymieniono z metalowymi regałami znajdującymi się
w magazynie, które są bardzo podobne do nowo zakupionych. Regały metalowe są jasne
i przestrzenne, można dzięki temu dobrze przewietrzyć pomieszczenie, a także można je
umyć środkami dezynfekującymi. Bibliotekarze samodzielnie odmalowali ściany
w pomieszczeniu czytelni oraz sami przenosili meble i księgozbiór. Remont zakończył się
pod koniec stycznia 2021 r.
Kadra i finansowanie.
W 2020 roku w Bibliotece pracowało 6 osób zatrudnionych w sumie na 3 i 1/4 etatu. Byli to:
dyrektor, 4 bibliotekarki (2 w centrali – jedna na pełny etat, druga na pół etatu, po jednej na
filiach na ¼ etatu) oraz księgowa (¼ etatu). Dyrektor Biblioteki i pracownik centrali
zatrudniony na pół etatu posiadają wyższe wykształcenie bibliotekarskie. Trzy bibliotekarki
posiadają wykształcenie średnie (dwie z nich mają bardzo długi staż pracy w bibliotece – 40
i 35 lat). Średnia płaca brutto w Bibliotece w Rajczy:
1. pracowników merytorycznych to 3638,00 zł
2. pracowników administracyjnych to 5299,68 zł
Wielkość budżetu Biblioteki w 2020 r., ogółem 303161,32 zł
Koszty utrzymania, ogółem 34 246 zł
Dochody własne, ogółem 57,32 zł (odsetki bankowe)
Darowizny rzeczowe - książki w ilości 106 egzemplarzy o wartości 2235,00 zł
Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę, ogółem 4846,00 zł, w tym:
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- wysokość środków 4846,00 zł
- tytuł programu Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Z fundacji – 0 zł
Z innych źródeł – 0 zł
Budżet partycypacyjny (obywatelski) – 0 zł

9.7.

Centrum Kultury i Sportu

Działalność Centrum Kultury i Sportu w Rajczy w 2020r.



06.01.2020 – Orszak Trzech Króli ( współpraca z Grupą Teatralną Effatha ) warsztaty podczas ferii zimowych:
 14.01 – warsztaty kulinarne – słodkie wypieki
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 16.01 – tworzenie gier planszowych – „Zagrajmy”
 18.01 – przegląd kolęd i pastorałek
 20.01 – zajęcia z decoupage - „ Zimowa pocztówka”
 22.01 – warsztaty kulinarne – słodkie wypieki
 24.01 – tworzenie komiksu – zimowe zabawy
 21 i 23.01 – nauka jazdy na nartach – zimowe szaleństwa na stoku
23.01.2020 - warsztaty regionalne „ Tańce Górali Żywieckich”
08.02.2020 – „ Dziyń Gaździny” – organizacja imprezy dla Kół Gospodyń Wiejskich
13.02.2020 – słodkie walentynki – warsztaty kulinarne
cykl warsztatów nakręceni sztuką – cotygodniowe warsztaty rysunku
20 – 23.02.2020 – 52 Rajd Chłopski
22.02.2020 – bieg Wilcze Gronie
spotkanie z RW Team w Rajczy (Rozkręć wiarę – grupa rowerowa) – wyświetlenie filmu
z wyprawy
04,04.2020 – zakup kamery i jej instalacja w kościele, transmisja Mszy Św. online
w okresie od kwietnia do końca września – (opłata abonamentu internetu od kwietnia do
września)
Napisanie i złożenie projektu „Kultura w sieci”
03.05.2020 – wizyta na grobach z okazji Uchwalenia Konstytucji, zapalenie zniczy
Napisanie i złożenie projektu z Fundacji BGK „Dzieci Kapitana Nemo”
nagranie „ Trzy małe prosiynta” dla Zaczytani
szycie maseczek przez pracowników CKiS (ok 600 szt.) – maseczkowe piątki,
przekazanie maseczek do kościołów, znajdujących się na terenie Gminy Rajcza
cykl „stela”, opisujący wydarzenia związane z tradycją i regionem – filmy online
zakup pneumatycznych urządzeń rekreacyjnych – dmuchańców ( zakup sfinalizowany
z pieniędzy pozyskanych i zaoszczędzonych przy Rajdzie Chłopskim)
e-konkurs z nagrodami:
 „ Mój wymarzony Dzień Dziecka”
 konkurs fotograficzny „Gmina Rajcza w obiektywie”
 „ Tradycyjna palma Wielkanocna”
 „ Laurka dla mojej Mamy”
 „ Piosenka dla Taty”
 „ Moja Gmina, wspólna sprawa” – konkurs na hasło promujące gminę
 „Bohaterowie Niepodległości” – konkurs plastyczny
Wideo relacja z trasy rowerowej (maj) – nagranie filmu
rejestracja GPS trasy rowerowej (maj)
aktualizacja stron internetowych i profili na fb oraz bazy noclegowej Gminy
bieżące prowadzenie strony internetowej CKiS, fanpage CKiS, Aktywna Rajcza,
Informacja Turystyczna w Rajczy
obsługa Punktu Informacji Turystycznej
udział w szkoleniach z cyfryzacji, Śląskiej Organizacji Turystycznej
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przygotowanie wystaw – uzupełnianie na bieżąco wystawy regionalnej
uzupełnianie i udostępnianie kronik w sieci – kroniki online
zakup maszyny do popcornu
zapoczątkowanie „Rajcza challenge” dla Wojtka – jedzenie cytryny,
udział w challenge’u dla Sandry i Mai
udostępnianie Sali w akcji Klaudia pomaga – pomoc dla Wojtka
zakup klocków konstruktywnych dla dzieci, potrzebnych do organizacji imprez
plenerowych dla dzieci
27.06.2020 – III Noc Świetlikowa i Dzień Dziecka w Rajczy (darmowe atrakcje,
tj: dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, poczęstunek, upominki i nagrody dla
uczestników)
03.07.2020 – Dzień Dziecka w Soli-Kiczorze (darmowe atrakcje i poczęstunek, upominki
i nagrody dla uczestników)
04.07.2020 – Dzień Dziecka na placu u Tomusi (darmowe atrakcje i poczęstunek,
upominki i nagrody dla uczestników)
05.07.2020 – Dzień Dziecka w Soli (darmowe atrakcje i poczęstunek, upominki
i nagrody dla uczestników)
10.07.2020 - Dziecka w Rycerce Dolnej (darmowe atrakcje i poczęstunek, upominki
i nagrody dla uczestników)
12.07.2020 – Dzień Dziecka w Rycerce Górnej (darmowe atrakcje i poczęstunek,
upominki i nagrody dla uczestników)
22.07.2020 – Dzień Dziecka w Rajczy Dolnej (darmowe atrakcje i poczęstunek)
28.07.2020 - Dzień Dziecka w Zwardoniu (darmowe atrakcje i poczęstunek, upominki
i nagrody dla uczestników)
udział w Dniach Węgierskiej Górki – odpłatne udostępnienie dmuchańców
08.08.2020 – Wawrzyńcowy Wieczór
30.08.2020 – Dożynki Gminne
22.08.2020 – Potańcówka na Gronicku – współorganizacja, udostępnienie namiotów,
ławek, opłacenie orkiestry, zakup części nagród, medali i pucharów
05.09.2020 – Pożegnanie lata w Zwardoniu (darmowe atrakcje i poczęstunek, upominki
i nagrody dla uczestników)
11.09.2020 - koncert „Z Muzyką Dookoła Świata”
19.09.2020 – I Dni Rajczy
09. 2020 – X jubileuszowy Szlak Papiesko Loretański – odnowienie tablic przy
kamieniach stacyjnych, ufundowanie zapinek pamiątkowych
10. 2020 pomoc przy organizacji imprezy na zakończenie Rajdu Trzech Harnasi
Posiady gawędziarskie - online – zakup nagród
Organizacja spotkania informacyjnego programu „Równać szanse” – Działaj Lokalnie
Udział w Zjeździe Górali Żywieckich na Fatimskiej – występ zespołu Rajcusie
11.11.2020 – upamiętnienie Święta Niepodległości, zapalenie zniczy na grobach
Legionistów – suma 3.05 i 11.11
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Współpraca z Polskim Centrum Promocji – wydanie folderu promocyjnego gminy Rajcza
12.2020 – spotkanie ze świętym Mikołajem, ufundowanie paczek dla dzieci z gminy
Rajcza, paczki dla zespołu Rajcusie, pomoc w ufundowaniu paczek dla dzieci z zespołu
„Pod Rachowcem”
Zakup dekoracji świątecznych m.in. bombka świetlna, girlandy, postawienie i ubieranie
choinek,
12. 2021 – warsztaty bożonarodzeniowe online



INNE:
Pomoc w przygotowaniu stajenki na Boże Narodzenie w kościele parafialnym
Prowadzenie zespołu regionalnego Rajcusie
Utrzymanie zespołów Ziemia Rajczańska, Rajcusie, Sarna – choreograf, kapela)
Współpraca z Fundacją Braci Golec – w CKiS prowadzone są zajęcia dla dzieci
z Fundacji
stworzenie i prowadzenie kanału na platformie YouTube w celu publikacji filmów
promujących Gminę Rajcza
złożenie wniosku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Kalendarz
tradycji i zwyczajów górali Beskidu Żywieckiego”
realizacja filmu promocyjnego – zebranie materiałów, montaż
promocja gminy ( wydanie gazetki w formie papierowej, w formie elektronicznej,
artykuły w gazetach )
zakup piłek dla LKS








Centrum Kultury i Sportu w Rajczy współpracuje i czynnie wspiera sport, poprzez
zatrudnienie instruktorów na umowę zlecenie tj.:
trener piłki nożnej seniorów,
trener piłki nożnej juniorów,
instruktora hali sportowej,
gospodarz gminnego boiska sportowego
UKS Orlik
Instruktor obsługi urządzeń rekreacyjnych – okres letni

















Ponadto Centrum Kultury i Sportu w Rajczy wspiera stowarzyszenia oraz ugrupowania
w Gminie Rajcza:
darmowe projekt oraz druk plakatów, broszur, zaproszeń itp. dla Kół Gospodyń
Wiejskich, stowarzyszeń, sołectw, szkół, przedszkoli, biblioteki, emerytów, zespołów,
OSP, OTOZ Animals oraz Urzędu Gminy
pomoc w malowaniu przystanków w Soli-Kiczorze, zakup farb
współpraca z Kołem Emerytów
pomoc emerytom w organizacji wyjazdów i imprezy Dnia Emeryta
pomoc w organizacji Dożynek w Soli-Kiczorze, udostępnienie stołów, ławek, paleniska
do grilla, koszy, nagłośnienia wraz z obsługą oraz opłata kapeli
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pomoc w kreowaniu aplikacji Gmina Rajcza, finansowanej przez Urząd Gminy
pomoc w realizacji filmu na 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II grupie teatralnej Effatha

W 2020 roku przychody Centrum Kultury i Sportu z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy
Rajcza wyniosły 479000 zł kultura i 165417 zł sport , pomniejszona Uchwałą Rady Gminy
nr XXI/138/2020 z dnia 8 maja 2020r. o 100 000 na kulturę i 50 000 zł na sport.
Dotacja została zrealizowana w 100 %.
Koszty CKiS za 2020 r. osiągnęły łączną kwotę 705579,15 zł w tym kultura 531366,39 zł
co stanowi 101,18 %, sport 174212,76 zł co stanowi 101,81% kosztów ogółem.

9.8. Zestawienie zamówień publicznych
1. PRZETARGI
1) „Wspólnie w Harmonii Przyrody, Ciała i Duszy – Budowa Inhalatorium
Solankowego w Rajczy”. Konsorcjum firm: Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Góral,
ul. ks. Prałata Józefa Piotrowskiego 150, 34-371 Ujsoły; Kompleksowe Usługi
Budowlane Paweł Kąkol, ul. Jagiellońska 223, 34-360 Milówka – Kwota: 1.500.418,81
PLN brutto.
2) „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza –
Termomodernizacja budynku komunalnego – Rajcza 54B” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Usługi RemontowoWykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł, 34-370, Rycerka Górna 237 – 439.608,64
PLN brutto.
3) Udzielenie kredytów długoterminowych: Kredyt nr 1 – Kredyt na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań na rok 2020 w wysokości: 1.350.000,00 PLN. Kredyt nr 2 –
Kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu „Wspólnie w Harmonii Przyrody,
Ciała i Duszy” w roku 2020 w wysokości: 687.236,32 PLN. Kredyt nr 3 – Kredyt na
wyprzedzające finansowanie projektu „Efektywna współpraca partnerskich gmin
pogranicza” w roku 2020 w wysokości: 150.654,15 PLN. – Bank Spółdzielczy
w Rajczy, ul. Górska 5, 34-370 Rajcza.
4) „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na żłobek publiczny w Rajczy”.
– Usługi Remontowo-Wykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł 34-370, Rycerka Górna
237 – 1.492.692,41 PLN brutto.
5) „Dowóz dzieci z terenu Gminy Rajcza do szkół i placówek oświatowych w roku
szkolnym 2020/2021”podzielony na dwie części: Część zamówienia nr 1 – „Przewóz
dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Promyk”
w Milówce, ul. Jana Kazimierza 128, w roku szkolnym 2020/2021”; Część
zamówienia nr 2 – „Przewóz dzieci
niepełnosprawnych do Centrum
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Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci w Żywcu, ul. Wincentego Witosa 3 w roku
szkolnym 2020/2021”. OBIE USŁUGI: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ex Bus
Józef Kruczyński, ul. Górska 17, 34-370 Rajcza – 4.00 PLN brutto za km przejazdu.
6) „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza –
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Soli” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakład remontowo-Budowlany
„AZBUD” Andrzej Zawada, Cisiec, ul. Sarnia 1, 34-350 Węgierska Górka – 219.665,97
PLN brutto.
7) „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników i parkingów na terenie gminy
Rajcza w okresie zimowym 2020/2021”. – 10 zadań.
a) Zadanie 1: „NET-KOMP” Marcin Zając, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka –
Łączna cena cen jednostkowych ogółem brutto: 696,00 PLN.
b) Zadanie 2: NORMAL Bogdan Bogdał, ul. Zielona 259, 34-350 Węgierska Górka –
Łączna cena cen jednostkowych ogółem brutto: 760,00 PLN.
c) Zadanie 3: P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza – Łączna
cena cen jednostkowych ogółem brutto: 626,40 PLN.
d) Zadanie 4: P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza – Łączna
cena cen jednostkowych ogółem brutto: 1.004,40 PLN.
e) Zadanie 5: Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza –
Łączna cena cen jednostkowych ogółem brutto: 740,00 PLN.
f) Zadanie 6: STOLBUD Szczotka Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza –
Łączna cena cen jednostkowych ogółem brutto: 572,40 PLN.
g) Zadanie 7: STOLBUD Szczotka Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza –
Łączna cena cen jednostkowych ogółem brutto: 572,40 PLN.
h) Zadanie 8: P.U.H. KUROWSKI Zbigniew Kurowski, Sól 68A, 34-370 Rajcza –
Łączna cena cen jednostkowych ogółem brutto: 621,00 PLN.
i) Zadanie 9: P.U.H. KUROWSKI Zbigniew Kurowski, Sól 68A, 34-370 Rajcza –
Łączna cena cen jednostkowych ogółem brutto: 621,00 PLN.
j) Zadanie 10: „Na Beskidku” Ryszard Ligocki, Zwardoń, 34-73 Zwardoń – Łączna cena
cen jednostkowych ogółem brutto: 1.080,00 PLN.
8) „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rajcza w okresach zimowych na lata 2020-2023”. –
4 zadania.

a) Zadanie 1: P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza – Łączna
cena cen jednostkowych ogółem brutto: 1.846,80 PLN.
b) Zadanie 2: „Na Beskidku” Ryszard Ligocki, Zwardoń, 34-73 Zwardoń – Łączna cena
cen jednostkowych ogółem brutto: 2.484,00 PLN.
c) Zadanie 3: „Na Beskidku” Ryszard Ligocki, Zwardoń, 34-73 Zwardoń – Łączna cena
cen jednostkowych ogółem brutto: 2.484,00 PLN.
d) Zadanie 4: AUTO CZĘŚCI MECHANIKA BISTA Andrzej Biber, Glinka 161A, 34371 Ujsoły. – Łączna cena cen jednostkowych ogółem brutto: 2.030,40 PLN.
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2. ZAPYTANIA OFERTOWE:
1) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami dla
zadania pn.: „Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych”. – TECHMASTER Sp. z o. o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec; –
12.300,00 PLN brutto.
2) „Przygotowanie i opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentów obszarów miejscowości: Rajcza, Rycerka Dolna
oraz Sól w Gminie Rajcza”. – mPlan Biuro Planowania Przestrzennego Piotr Łapeta,
ul. Raciborska 1A/6, 44-100 Gliwice – 33.000,00 PLN brutto.
3) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wspólnie w Harmonii
Przyrody, Ciała i Duszy – Budowa Inhalatorium Solankowego w Rajczy”.
Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – NADZÓR
I REALIZACJA INWESTYCJI „INWEST”, Marek Miciak, ul. Krzywa 10, 34-383
Kamesznica – 36.900,00 PLN brutto.
4) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Ograniczenie niskiej emisji
w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja budynku komunalnego –
Rajcza 54B” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – NADZÓR I
REALIZACJA INWESTYCJI „INWEST”, Marek Miciak, ul. Krzywa 10, 34-383 Kamesznica
– 11.070,00 PLN brutto.

5) „Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest,
od mieszkańców Gminy Rajcza w 2020 roku.” – w ilości około 99,26 Mg.
Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. k., ul. Szklana 20, 43-300 BielskoBiała – 518.40 PLN brutto.
6) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Adaptacja części
pomieszczeń budynku gimnazjum na żłobek publiczny w Rajczy” – Żyrafbud
Bartłomiej Żymła, ul. Doliny Miętusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biała – 35.670,00 PLN
brutto.
7) „Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro
wspólne mieszkańców poprzez budowę wiaty turystycznej w sąsiedztwie progu
wodnego w Rycerce Górnej wraz z zagospodarowaniem terenu” – zadanie
współfinasowane
ze
środków
budżetu
Województwa
Śląskiego
w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”. Firma ProdukcyjnoHandlowo-Usługowa „EPX ARCHITEKTURA OGRODOWA” Paweł Matera, 39205 Pustków 288 – 49.000,00 PLN brutto.
8) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Ograniczenie niskiej
emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja
budynku Przedszkola w Soli.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projektowanie i Nadzory Budowlane „INWEST”
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Miciak Marek, 34-383 Kamesznica, ul. Krzywa 10A; e-mail: miciak@marbud.net –
kwota: 3.444,00 PLN brutto.
9) Wykonanie tablicy informacyjnej: w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Rajcza w 2020 roku” zrealizowanego
w 2020 r. przy wsparciu finansowym NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach. –
NITROSTUDIO, ul. Jana Kazimierza 78A, 34-360 Milówka – 220,00 PLN brutto;
10) Wykonanie oraz montaż kojca dla psa wraz budą. – F.P.H.U. Robert Kurnik,
Krasne-Lasocice 110, 34-620 Jodłownik – 3.350,00 PLN brutto.

3. ZAMÓWNIENIA:
1) Opony zimowe wzmocnione – 4 szt. – do samochodu OSP – P.P.H.U. PATRIAS
BUILDING Wioletta Patrias Sklep motoryzacyjny, Rajcza 504A, 34-370 Rajcza –
1.799,98 PLN brutto.
2) Dostawa 2 ton 630 kg ekogroszku przeznaczonego do budynku komunalnego w Rajczy
(świetlica środowiskowa) – Wyroby Drzewne, Handel Tomasz Jeleśniański, Sól k/Żywca,
34-370 Rajcza – 2.104,01 PLN brutto.
3) Tablica modułowa złożona z anodowanych profili aluminiowych do budynku Urzędu
Gminy w Rajczy – Agencja Reklamy NITROSTUDIO, ul. Jana Kazimierza 78, 34-360
Milówka – 4.428,00 PLN brutto.
4) Dostawa rolet w kasecie na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Rajcza – CREATIV,
ul. Górska 4, 34-370 Rajcza – 1.000,01 PLN brutto.
5) Dostawa węgla przeznaczonego do budynku komunalnego w Soli – Wyroby Drzewne,
Handel Tomasz Jeleśniański, Sól k/Żywca, 34-370 Rajcza – 1.536,01 PLN brutto.
6) Sprzęt komputerowy – TECHMASTER Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec –
1.295,02 PLN brutto.
7) Dostawa węgla przeznaczonego do budynku komunalnego w Rajczy 54A (świetlica
środowiskowa) – Wyroby Drzewne, Handel Tomasz Jeleśniański, Sól k/Żywca, 34-370
Rajcza – 1.912,21PLN brutto.
8) Półmaski ochronne z filtrem FFP2 przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa –
P.W.INTERGOS Sp. z o. o., ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała – 45,00 PLN netto za
jedną szt..
9) Maski ochronne z filtrem FFP2 przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa
P.W.INTERGOS Sp. z o. o., ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała – 4,00 PLN netto za
jedną szt.;
10) Maski ochronne wielorazowego użytku przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa –
Firma Handlowa Import – Eksport Pilguni Filipiak Jacek, ul. 1 Maja 24, 43-300 BielskoBiała – 6.150 PLN brutto.
11) Sprzęt na potrzeby OSP Rycerka Dolna – VARIA S.C., W. Szlósarczyk & B. Szlósarczyk,
ul. Szkolna 9, 43-360 Meszna – 4.251.,60 PLN brutto.
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12) 39 szt. laptopów zgodnie z przedstawioną ofertą z dnia 02.04.2020 r. zakupionych
ze środków finansowych Ministerstwa Cyfryzacji – MsNet Marcin Słanina, ul. Łużycka
12, 41-902 Bytom – 59.402,17 PLN brutto.
13) Parawan GT 020 z napisem na potrzeby działań OSP Rajcza – VARIA S.C.,
W. Szlósarczyk & B. Szlósarczyk, ul. Szkolna 9, 43-360 Meszna – 1.210,00 PLN brutto;
14) Środki i materiały ochronne na potrzeby placówek oświatowych w związku z epidemią. –
Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła Sp. z o.o., ul. Mirowska 35, 40-202 Częstochowa
– 5.695,00 PLN brutto.
15) Sprzęt komputerowy – Techmaster Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec –
4.885,29 PLN brutto.
16) 2 lustra drogowe fi 600 wraz ze słupkami oraz obejmami – FRAXMO Maciej Obracaj, ul.
Żywiecka 62, 43-356 Kobiernice – 1.028,28 PLN brutto.
17) Ekwiwalent pracowniczy dla pracowników Urzędy Gminy Rajcza zgodnie z załącznikiem
nr 6 do Regulaminu Pracy Urzędu, powołanego Zarządzeniem nr 153/O.OG/09 Wójta
Gminy Rajcza z dnia 14 lipca 2009 r. – BIUROHIT Hurtownia Art. Biurowych
i Szkolnych, ul. Budowlanych 6, 43-430 Skoczów – 7.521,71 PLN brutto.
18) Sprzęt na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Rajcza – F.H.U.P. „PILAS” Tomasz
Ryłko, Rajcza 481, 34-370 Rajcza – 4.139,87 PLN brutto.
19) Sprzęt na potrzeby gospodarki komunalnej – F.H.U.P. „PILAS” Tomasz Ryłko, Rajcza
481, 34-370 Rajcza – 4.397,32 PLN brutto. (Fundusz Sołecki Rycerka Dolna)
20) Płyta SBR 50x50x7 (czerwona) w ilości 58,5 m2 oraz nakładka gumowa na obrzeża
w ilości 52 mb – FLEXIZONE, ul. Ważewskiego 66, 30-499 Kraków – 13.016,48 PLN
brutto. (Fundusz Sołecki Rajcza)
21) Komputery wraz z oprogramowaniem – „TechMaster” Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34300 Żywiec – 7.700,00 PLN brutto.
22) Komputer wraz z oprogramowaniem – „TechMaster” Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34300 Żywiec – 3.850,00 PLN brutto.
23) Zestaw Merida do dezynfekcji rąk z dozownikiem na potrzeby Wyborów na Prezydenta
RP – BIUROHIT Hurtownia Art. Biurowych i Szkolnych, ul. Budowlanych 6, 43-430
Skoczów – 1.353,00 PLN brutto.
24) Materiały na potrzeby LKS Rajcza – POLSPORT SA, ul wyzwolenia 59, 43-300 BielskoBiała – 176,60 PLN brutto.
25) 30 szt. korytek odwadniających na potrzeby odwodnienia drogi w przysiółku „Biały
Potok” w Rajczy – KOMPLEX-POL Skład Materiałów Budowalnych, ul. Prym. Stefana
Wyszyńskiego Cisiec 34-350 Węgierska Górka – 750,00 PLN brutto.
26) 2 kosze na psie odchody „Tobi z dystrybutorem” do Parku w Rajczy – REKORD
P.P.H.U., ul. Aleksandrowska 2/6, 95-050 Konstantynów Łódzki – 757,68 PLN brutto.
27) Farba do malowania linii boiska – Extra White 12,5 L (02270) – 2 szt.
–
SPORTPOLAND, Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno – 660,00 PLN brutto.
28) Sprzęt dla OSP Rycerka Górna i OSP Sól – Punkt Zaopatrzenia Pożarniczego,
ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała – 10.530,00 PLN brutto.
29) Sprzęt na potrzeby działań OSP Rycerka Dolna – VARIA S.C. W. Szlósarczyk
& B. Szlósarczyk, ul. Szkolna 9, 43-360 Meszna – 5.746,00 PLN brutto.
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30) Lustra i znaki drogowe – FRAXMO Maciej Obracaj, ul. Bielska 1, 43-356 Kobiernice –
2.815,47 PLN brutto.
31) Szafa do kopert formatu B-5 (trzy szuflady) na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego
w Rajczy – KART-MAP Sp. j., Nikielkowo ul. Parkowa 3, 10-376 Olsztyn – 1.019,42
PLN brutto.
32) Sprzęt na potrzeby działań OSP Rajcza – VARIA S.C. W. Szlósarczyk & B. Szlósarczyk,
ul. Szkolna 9, 43-360 Meszna – 1.230,00 PLN brutto.
33) Filtry oraz oleje na potrzeby działań OSP Rajcza – PPHU PATRIAS BUILDING Wioletta
Patrias SKLEP MOTORYZACYJNY, Rajcza 504A, 34-370 Rajcza – 1.767,83 brutto.
34) Części potrzebne do naprawy samochodu OSP Rycerka Dolna – PPHU STAR-MAX,
ul. Myśliwska 1B, 27-200 Starachowice – 1.093,51 brutto.
35) 6 ton Węgla kamiennego typu ORZECH na potrzeby sołectw Gminy Rajcza – Wyroby
Drzewne, Handel, Tomasz Jeleśniański, Sól k/Żywca, 34-370 Rajcza – 4.350,00 brutto.
36) Bojler oraz armaturę do budynku komunalnego Sól 28 – HYDROKAN Joanna Czaniecka,
ul. Ujsolska 8, 34-370 Rajcza – 1.546,00 brutto.
37) Filtry oraz oleje na potrzeby działań OSP Rajcza – PPHU PATRIAS BUILDING Wioletta
Patrias SKLEP MOTORYZACYJNY, Rajcza 504A, 34-370 Rajcza – 1.767,83 PLN
brutto.
38) Części potrzebne do naprawy samochodu OSP Rycerka Dolna. – PPHU STAR-MAX,
ul. Myśliwska 1B, 27-200 Starachowice – 1.093,51 PLN brutto.
39) 6 ton Węgla kamiennego typu ORZECH na potrzeby sołectw Gminy Rajcza – Wyroby
Drzewne, Handel Tomasz Jeleśniański, Sól k/Żywca, 34-370 Rajcza – 4.350,00 PLN
brutto.
40) Bojler oraz armaturę do budynku komunalnego Sól 28 – HYDROKAN Joanna Czaniecka,
ul. Ujsolska 8, 34-370 Rajcza – 1.546,00 PLN brutto;
41) Części oraz materiały niezbędne do remontu oraz konserwacji trzech samochodów
wykorzystywanych na potrzeby działań OSP Rycerka Dolna – PPHU PATRIAS
BUILDING Wioletta Patrias SKLEP MOTORYZACYJNY, Rajcza 504A, 34-370 Rajcza
– 2.020,67 PLN brutto.
42) Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L3550CDW 3 w 1 na potrzeby projektu pn.:
Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja. – „TechMaster”
Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec – 1.771,56 PLN brutto.
43) 20 szt. słuchawek z mikrofonem na USB – MOZOS VH510D-USB Nr. ID Produktu:
7243922 na potrzeby sesji Rady Gminy Rajcza. – MORELE.NET Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 20A, 31-553 Kraków – 2.272,80 PLN brutto.
44) Kontener KP-7 zakryty, uniwersalny wraz dostawą. – F.P.H.U. EKOPROMET,
Ujanowice 52, 34-603 Ujanowice – 6.027,00 PLN brutto.
45) Sprzęt na potrzeby OSP Rajcza i Rycerka Dolna wraz dostawą – ARPAPOL 8 Sp. z o.o.,
ul. Krakowska 103, 43-300 Bielsko-Biała – 4.950,20 PLN brutto.
46) Sprzęt na potrzeby OSP Rycerka Górna i Zwardoń wraz dostawą.– ARPAPOL 8 Sp.
z o.o., ul. Krakowska 103, 43-300 Bielsko-Biała – 2.253,00 PLN brutto.
47) Sprzęt na potrzeby działań OSP Zwardoń – VARIA S.C. W. Szlósarczyk
& B. Szlósarczyk, ul. Szkolna 9, 43-360 Meszna – 1.000,00 PLN brutto.
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48) Przedłużenie licencji programu antywirusowego dla 53 stanowisk – „TechMaster”
Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec – 2.395,42 PLN brutto.
49) Motoreduktor do pieca CO w budynku OSP Rycerka Dolna z powodu awarii –
HYDROKAN Joanna Czaniecka, ul. Ujsolska 8, 34-370 Rajcza – 1.380 PLN brutto.
50) Sprzęt elektroniczny do Świetlicy Środowiskowej w Rajczy i Świetlicy Środowiskowej
w Soli – Sklep Przemysłowy Jarmark Bis, ul. Kościuszki 32, 34-350 Węgierska Górka –
3.096,01 PLN brutto.
51) Zestaw piknikowy na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Soli-Kiczorze –
HOME&GARDEN Sp. z o.o. sp. k, ul. Ceramiczna 15, 64-920 Piła – 1.956 PLN brutto.
52) Towar na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Soli-Kiczorze – Morele.net Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków – 1.979,07 PLN brutto.
53) Sprzęt sportowy - BRANDSPORT.PL. Sp. z o.o., ul. Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków –
3.000 PLN brutto.

4. ZLECENIA:
1) Odnowienie barier na klatce schodowej w Urzędzie Gminy Rajcza – Usługi Remontowo
Wykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł Rycerka Górna 237, 34-370 Rajcza – 4.000,00
PLN brutto.
2) Wykonanie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla nieruchomości
położonej w Rajczy celem aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (grunt
pod „Podhalanką”) – Nieruchomości MK Eugeniusz Krzepina, Zwardoń 186, 34-373
Zwardoń – 3.360,00 PLN brutto.
3) Wykonanie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla nieruchomości
położonej w Rajczy (dz. nr 811/5) – Nieruchomości MK Eugeniusz Krzepina, Zwardoń
186, 34-373 Zwardoń – 480,00 PLN brutto.
4) Wykonanie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Rycerce Dolnej – FIRMA
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Łukasz Rybarski, 34-370 Rajcza 317 – 20.000,00
PLN brutto.
5) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami dla zadania
pn.: „Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” zgodnie
z treścią zapytania ofertowego ZP.271.2.ZAP.OFERT.1.2020. – TECHMASTER Sp.
z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec – 12.300,00 PLN brutto.
6) Dostawa oraz montaż mebli biurowych – F.H.U. ELZAP Elżbieta Pyrek, ul. Kozienicka
109A, 30-375 Kraków – 4.342,34 PLN brutto.
7) Dostawa oraz montaż mebli biurowych – F.H.U. ELZAP Elżbieta Pyrek, ul. Kozienicka
109A, 30-375 Kraków – 3.389,34 PLN brutto.
8) Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji adaptacji pomieszczeń gimnazjum
na żłobek – ŻYRAFBUD Bartłomiej Żymła, ul. Doliny Miętusiej 8/103, 43-300 BielskoBiała – 7.380,00 PLN brutto.
9) Montaż instalacji zasilającej monitoring w wiacie – „NET-KOMP” Marcin Zając, ul. Jana
Kazimierza 95, 34-360 Milówka – 3.000 PLN brutto.
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10) Dostawę mebli biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Rajcza – BARWAN MEBLE,
ul. Jana Kazimierza 2/20, 34-360 Milówka – 3.500,00 PLN brutto.
11) Przebudowa instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy Rajcza – „NET-KOMP” Marcin
Zając, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka – 3.000 PLN brutto.
12) Przeprowadzenie wdrożenia programu e-arkusz organizacyjny dla pracowników szkół
i Referatu Organizacyjnego – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01208 Warszawa - 2.043,00 PLN brutto.
13) Rozliczenie wniosku na zakup wozu strażackiego dla Gminy Rajcza z dotacji RPO WSL
2014-2020 – TECHMASTER Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec – 6.888,00 PLN
brutto.
14) Modernizacja garaży Zakładu Usług Komunalnych w Rycerce Dolnej – Usługi
Remontowo Wykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł Rycerka Górna 237, 34-370
Rajcza – 58.500,00 PLN brutto.
15) Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski decyzji EACEA o przyznaniu dotacji
wraz z pismem przewodnim EACEA – REMAT Teresa Czogała-Koczy, Długa 123, 44200 Rybnik – 1.230,00 PLN brutto.
16) Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem budowlanym na potrzeby
inwestycji adaptacji pomieszczeń gimnazjum na żłobek – ŻYRAFBUD Bartłomiej Żymła,
ul. Doliny Miętusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biała – 39.360,00 PLN brutto.
17) Dostawa i montaż rolet na Sali obrad w Urzędzie Gminy Rajcza – CREATIV, ul. Górska
4, 34-370 Rajcza – 2.499,98 PLN brutto.
18) Modernizacja pomieszczeń kotłowni oraz kuchni w ramach termomodernizacji budynku
Szkoły Podstawowej w Rycerce Dolnej – Usługi Remontowo Wykończeniowe „REMAL”
Sporek Paweł Rycerka Górna 237, 34-370 Rajcza – 23.247,00 PLN brutto.
19) Wykonanie zawieszenia – naprawy głównej, wymiany filtrów oleju w autobusie gminnym
o nr rejestracyjnym SZY 91WW – P.H.U. Truck Service Andrzej Kuchejda, ul.
Grunwaldzka 3, 34-300 Żywiec – 8.900,00 PLN brutto.
20) Wykonanie badań lekarskich medycyny pracy dla członków OSP z terenu gminy Rajcza –
Praktyka Grupowa Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej S. C. Rajcza, ul. Rynek 2a –
2.550,00 PLN brutto.
21) Modernizacja drogi w przysiółku Węglarze II etap, w miejscowości Zwardoń –
STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 10.050,00
PLN brutto (Fundusz Sołecki).
22) Modernizacja drogi do państwa Dziasków w miejscowości Sól-Kiczora – STOLBUD
SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 29.188,50 PLN brutto
(Fundusz Sołecki).
23) Modernizacja drogi do państwa Legierskich w miejscowości Sól – STOLBUD
SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 44.562,50 PLN brutto
(Fundusz Sołecki).
24) Dokonanie napraw bieżących w autobusie AUTOSAN SZY 21013 - PKS w BielskuBiałej SA., ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice Dziedzice – 2.570,21 PLN brutto.
25) Modernizacja drogi Stańcowka-Matuszny – Fiedor Adam, Zwardoń 45A, 34-373
Zwardoń – 34.512,00 brutto (Fundusz Sołecki).
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26) Wykonanie transportu zastępczego dla osób na terenie sołectw gminy w związku
z zawieszeniem regularnych kursów komunikacyjnych w okresie od 3 kwietnia 2020 r.
aż do odwołania - Biuro Turystyczno-Przewozowe EXPRES BUS Józef Kruczyński, ul.
Górska 13a, 34-370 Rajcza – 400,00 PLN brutto za dzień;
27) Poziomowe naprawy dróg gminnych w technologii pełnej na terenie Gminy Rajcza –
STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 22.500,00
PLN brutto;
28) Dostawa 40m2 trawy z rolki na potrzeby boiska LKS w Rajczy – TESSEN, ul. Katowicka
3, 43-300 Bielsko-Biała – 688,00 PLN brutto.
29) Dostawa 20 szt. termometrów bezdotykowych Microlife NC 150 na potrzeby Szkół
Podstawowych, Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych – CHDE Polska SA., ul. Biesiadna
7, 35-304 Rzeszów – 2.786,40 PLN brutto.
30) Wykonanie remontu generalnego dwóch aparatów powietrznych AirGoFix po 6 latach
użytkowania, będących na wyposażeniu OSP Zwardoń – Target Safety Sp. z o.o., ul.
Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn – 4.000,00 PLN brutto.
31) Wykonanie przeglądu narzędzi hydraulicznych Lukas będących na wyposażeniu OSP
Zwardoń – FIRE-MAX Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa – 479,70
PLN brutto.
32) Wykonanie przeglądu narzędzi hydraulicznych Lukas będących na wyposażeniu OSP
Rajcza – FIRE-MAX Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa – 836,40 PLN
brutto.
33) Wykonanie kanalizacji deszczowej w budynku Sali gimnastycznej w Zwardoniu –
ADAMEX Martyna Krzepina, ul. Wodna 11, 34-360 Milówka – 9.000,00 PLN brutto.
34) Czyszczenie i udrażnianie rowów odwadniających przy drogach gminnych
w miejscowości Rajcza przy użyciu spychokoparki – FIRMA USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE Łukasz Rybarski, 34-370 Rajcza 317 – 6.000,00 PLN brutto.
35) Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Sól „Do Brączków” – F.U.H.
KUROWSKI Zbigniew Kurowski, Sól 68 A, 34-370 Rajcza – 1.500,00 PLN brutto.
36) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rycerka Dolna za przejazdem
kolejowym (Łabaje) – Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek, ul. Piwowarska 4, 34360 Milówka – 1.300,00 PLN brutto.
37) Wykonanie naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych – DK nr
69 w Rajczy – „INSTALEKT” Marek Micor i Wspólnicy sp. j, ul. Lotnicza 41, 43-300
Bielsko-Biała – 1.765,71 PLN brutto.
38) Wykonanie naprawy silnika oraz wymiany: oleju, filtrów (powietrza, oleju i paliwa),
świec żarowych i uszczelki kolektora ssącego w samochodzie Fiat Ducato nr
rejestracyjny SZY 5289 – AUTOFACH Gaweł Janusz, Rajcza 382 A, 34-370 Rajcza –
1.424,00 PLN brutto.
39) Wykonanie usługi polegającej na mechanicznym usuwaniu chwastów m.in. barszczu
Sosnowskiego wzdłuż dróg i działek gminnych na terenie Gminy Rajcza – Na Beskidku
Ryszard Ligocki, Zwardoń 43B, 34–373 Zwardoń – 2.000,00 PLN brutto.
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40) Modernizacja rowu odwadniającego w przysiółku Cyconie (Fundusz Sołecki Rajcza
2020) – „NET-KOMP” Marcin Zając, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka –
18.000,00 PLN brutto.
41) przeprowadzenie prac wdrożeniowych mających na celu przejście z wersji systemu
eUrząd I na wersję systemu eUrząd II – REKORD SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43300 Bielsko-Biała – 1.771,20 PLN brutto.
42) Wykonanie koncepcji II etapu ścieżki rowerowej dla zadania pn.: „Budowa trasy
rowerowej od remizy OSP do ośrodka Brzeszcze w Rycerce Dolnej” – Pracownia
Projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak, ul. Mała 3/2, 34-300 Żywiec –
11.500,00 PLN brutto.
43) Przeprowadzenie zabiegów odrobaczania oraz szczepienia przeciwko chorobom
zakaźnym czterech bezdomnych kotek – Andrzej Jaremski Gabinet Weterynaryjny, Oś.
Kopernika 28, 34-300 Żywiec – 350,00 PLN brutto.
44) Przeprowadzenie sterylizacji bezdomnej kotki – Andrzej Jaremski Gabinet
Weterynaryjny, Oś. Kopernika 28, 34-300 Żywiec – 250,00 PLN brutto.
45) Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego „U Krawców” w Rycerce Dolnej – Elektrolinia
Marcin Gaweł, ul. Kościuszki 20, 34-350 Węgierska-Górka – 20.000,00 PLN brutto.
46) Przeprowadzenie sterylizacji kota – Krzysztof Dąbrowski Gabinet Weterynaryjny,
ul. Ujsolska 1B, 34-370 – 200,00 PLN brutto.
47) Wykonanie napraw w autobusie SETRA nr rejestracyjny SZY 91WW – AUTOMECHANIKA Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe Jan Kotrys, Rajcza 341B, 34-370
Rajcza – 1.110,00 PLN brutto.
48) Wykonanie opracowania projektu uproszczonego pn.: „Koncepcja zjazdu z drogi
powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń na działkę nr 8128/4 w Soli i połączenia
drogowego z działką nr 8123/2” – Nadzory i Projekty Budowalne mgr inż. Marek
Mieszczak, Kocierz Rychwałdzki, ul. Słoneczna 14, 34-321 Łękawica – 1.230,00 PLN
brutto.
49) Dokończenie modernizacji drogi do państwa Dziasek w miejscowości Sól-Kiczora –
STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 18.000,00
PLN brutto.
50) Wykonanie parkingu koło wiaty solankowej w miejscowości Sól – STOLBUD
SZCZOTKA, Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 19.000,00 PLN
brutto.
51) Dokończenie modernizacji drogi od Kaplicy do państwa Biernatów w miejscowości
Rycerka Górna – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370
Rajcza – 38.000,00 PLN brutto.
52) Modernizacja drogi do Witosów i Węglarzy w miejscowości Rajcza – STOLBUD
SZCZOTKA, Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 27.000,00 PLN
brutto.
53) Wykonanie remontu sali w świetlicy środowiskowej w Soli – Usługi RemontowoWykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł, Rycerka Górna 237, 34-370 Rajcza –
11.316,00 PLN brutto.
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54) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rycerce Dolnej – STOLBUD
SZCZOTKA, Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 48.000,00 PLN
brutto.
55) Wymiana korytek odwadniających przy drodze do Pichutów w Rajczy. – „NET-KOMP”
Marcin Zając, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka – 1.353,00 PLN brutto.
56) Wykonanie poprawek blacharskich i konserwacji samochodu na potrzeby OSP Sól –
AUTO CONTROL Bartłomiej Oleś, Rajcza 322 B, 34-370 Rajcza – 2.700,00 PLN brutto.
57) Wykonanie modernizacji siłowni zewnętrznej w parku gminnym – FIRMA USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE Łukasz Rybarski, 34-370 Rajcza 317 – 11.500,00 PLN brutto.
58) Wykonanie usługi polegającej na doposażeniu palcu zabaw w parku gminnym – FIRMA
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Łukasz Rybarski, 34-370 Rajcza 317 – 13.460,00
PLN brutto. (Fundusz Sołecki)
59) Wykonanie klasyfikacji gruntów na działce nr 10301/137 o powierzchni 0,2117 ha
w Rajczy w celu odlesienia – Klasyfikacja Gruntów Krzysztof Piszcz, Os. 700-lecia
37/47, 34-300 Żywiec – 1.300,00 PLN brutto.
60) Wykonanie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz Re-certyfikacji kursu
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z OSP Rycerka Górna – CYGAN
PAWEŁ SAVE A LIFE PLATFORMA RATOWNICZA, Złotniki 76, 32-125
Wawrzeńczyce – 1.250,00 PLN brutto.
61) Przeprowadzenie sterylizacji kotki – Krzysztof Dąbrowski Gabinet Weterynaryjny,
ul. Ujsolska 1B, 34-370 – 100,00 PLN brutto.
62) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze wzdłuż rzeki Soły wraz
z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę – FIRMA USŁUG
PROJEKTOWYCH Antoni Gołek, ul. Komorowskich 127, Żywiec 34-300 – 7.000,00
PLN brutto.
63) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze wzdłuż Potoku Ujsoła wraz
z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę – FIRMA USŁUG
PROJEKTOWYCH Antoni Gołek, ul. Komorowskich 127, Żywiec 34-300 – 10.000,00
PLN brutto.
64) Wykonanie aktualnych map do celów projektowych dot. budowy oświetlenia na drodze
wzdłuż Potoku Ujsoła na długości ok. 700 mb – USŁUGI GEODEZYJNE Szczepan
Bury, ul. S. Batorego 16, 34-300 Żywiec – 4.920,00 PLN brutto.
65) Wykonanie aktualnych map do celów projektowych dot. budowy oświetlenia na drodze
wzdłuż rzeki Soła na długości ok. 500 mb – USŁUGI GEODEZYJNE Szczepan Bury, ul.
S. Batorego 16, 34-300 Żywiec – 3.075,00 PLN brutto.
66) Wykonanie remontu drogi na Skalankę – ADAM FIEDOR, Zwardoń 45A, 34-373
Zwardoń – 11.000,00 PLN brutto.
67) Wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i ścieżek
rowerowych na terenie Gminy Rajcza – Na Beskidku Ryszard Ligocki, Zwardoń 43B, 34–
373 Zwardoń – 4.674.00 PLN brutto.
68) Wykonanie usługi polegającej na zmodyfikowaniu serwisu internetowego
www.rajcza.com.pl pod kątem dostosowania go do wymogów deklaracji dostępności –
TENIT Internet, ul. Sobieskiego 16, 34-300 Żywiec – 3.444,00 PLN brutto.
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69) Wykonanie usługi polegającej na usunięciu skutków nawałnicy deszczowej
w miejscowości Sól (z dnia 04.07.2020 r.) – F.U.H. KUROWSKI Zbigniew Kurowski,
Sól 68 A, 34-370 Rajcza – 4.400,00 PLN brutto.
70) Wykonanie prac blacharsko-konserwacyjnych podwozia w autobusie SETRA – AUTOMECHANIKA Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe Jan Kotrys, Rajcza 341 B, 34-370
Rajcza – 3.000,00 PLN brutto.
71) Wykonanie modernizacji drogi do Płoskonków w Rycerce Górnej – STOLBUD
SZCZOTKA, Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 20.062,00 PLN
brutto. (Fundusz Sołecki)
72) Wymiana wykładziny drewnianej na kładce dla pieszych w Rycerce Dolnej –Zbigniew
Wojciech Miszczyk, Rycerka Dolna 51A, 34-370 Rajcza – 6.000 brutto.
73) Odbudowa drogi do p. Wincentego Wolnego w Rajczy – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 17.000,00 brutto.
74) Wykonanie modernizacji drogi do Płoskonków w Rycerce Górnej – STOLBUD
SZCZOTKA, Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 10.662,00 brutto.
75) Wykonanie projektów technicznych dróg gminnych – Nadzory i Projekty Budowlane
Marek Mieszczak, Kocierz Rychwałdzki, ul. Słoneczna 14, 34-321 Łękawica – 4.165,00
brutto.
76) Odbudowa drogi gminnej „Do LKS” w Rajczy – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 70.518,98 brutto.
77) Odbudowa drogi gminnej drogi Do Kopca w miejscowości Sól – FIRMA USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE Łukasz Rybarski, 34-370 Rajcza 317 – 38.000,00 PLN brutto.
78) Odbudowa drogi gminnej do p. Tomiczków Rajczy – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 18.243,00 brutto.
79) Odbudowa drogi gminnej „Na Tatarki” w Rycerce Górnej – Skorupa Włodzimierz, Rajcza
134, 34-370 Rajcza – 29.400,00 brutto.
80) Odbudowa drogi gminnej „Od Burego do Pawliny” w Soli – STOLBUD SZCZOTKA,
Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 25.682,00 brutto.
81) Odbudowa drogi gminnej Na Oźną w Soli – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy Szczotka,
Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 76.988,00 brutto.
82) Odbudowa drogi gminnej „Do Szymońskich” – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy Szczotka,
Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 35.040,00 brutto.
83) Odbudowa drogi gminnej „Do Hubki” w Rajczy – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 28.818,15 brutto.
84) Umocnienie uszkodzonego brzegu drogi gminnej Na Beskidek – ADAM FIEDOR,
Zwardoń 45A, 34-373 Zwardoń – 5.000,00 brutto.
85) Wykonanie malowania pomieszczeń świetlicy środowiskowej w budynku komunalnym
Rajcza 54 – Usługi Remontowo-Wykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł, Rycerka
Górna 237, 34-370 Rajcza – 21.894,00 brutto.
86) Modernizacja rowu odwadniającego w przysiółku Cyconie – „NET-KOMP” Marcin
Zając, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka – 11.439,00 brutto.
87) Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym Rajcza 480 – Zbigniew
Wojciech Miszczyk, Rycerka Dolna 51A, 34-370 Rajcza – 25.500,00 brutto.
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88) Wykonanie prac malarskich w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Rajcza
– „Azbud” Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Zawada, ul. Sarnia 1, 34-350 Cisiec –
27.219,80 brutto.
89) Wykonanie przeglądu technicznego urządzenia hydraulicznego będącego na stanie w OSP
Rycerka Dolna – DELTA SERVICE, S. Echilczuk, I. Kuziuk, R. Wargenau, Sp. j.,
ul. Marecka 66A 05-220 Zielonka – 1.085,00 brutto.
90) Wymiana wykładziny drewnianej na kładce dla pieszych w Rycerce Dolnej. – Zbigniew
Wojciech Miszczyk, Rycerka Dolna 51A, 34-370 Rajcza – 6.000 PLN brutto.
91) Wykonanie 180 szt. kantówek do ławek w parku – WYROBY Z DREWNA Bernarda
Biber, Soblówka 155, 34-371 Ujsoły – 3.500,00 PLN brutto.
92) Odbudowa drogi do p. Wincentego Wolnego w Rajczy – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 17.000,00 PLN brutto.
93) Wykonanie modernizacji drogi do Płoskonków w Rycerce Górnej – STOLBUD
SZCZOTKA, Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 10.662,00 PLN
brutto.
94) Wykonanie projektów technicznych dróg gminnych – Nadzory i Projekty Budowlane
Marek Mieszczak, Kocierz Rychwałdzki, ul. Słoneczna 14, 34-321 Łękawica – 4.165,00
PLN brutto.
95) Odbudowa drogi gminnej „Do LKS” w Rajczy – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 70.518,98 PLN brutto.
96) Odbudowa drogi gminnej drogi Do Kopca w miejscowości Sól – FIRMA USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE Łukasz Rybarski, 34-370 Rajcza 317 – 38.000,00 PLN brutto.
97) Odbudowa drogi gminnej do p. Tomiczków Rajczy – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 18.243,00 PLN brutto.
98) Odbudowa drogi gminnej „Na Tatarki” w Rycerce Górnej - Skorupa Włodzimierz, Rajcza
134, 34-370 Rajcza – 24.900,00 PLN brutto.
99) Odbudowa drogi gminnej „Od Burego do Pawliny” w Soli – STOLBUD SZCZOTKA,
Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 25.682,00 PLN brutto.
100) Odbudowa drogi gminnej Na Oźną w Soli – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy Szczotka,
Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 76.988,00 PLN brutto.
101) Odbudowa drogi gminnej „Do Szymońskich” – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 35.040,00 PLN brutto.
102) Odbudowa drogi gminnej „Do Hubki” w Rajczy – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 28.818,15 PLN brutto.
103) Umocnienie uszkodzonego brzegu drogi gminnej Na Beskidek – ADAM FIEDOR,
Zwardoń 45A, 34-373 Zwardoń – 5.000,00 PLN brutto.
104) Wykonanie malowania pomieszczeń świetlicy środowiskowej w budynku
komunalnym Rajcza 54 – Usługi Remontowo-Wykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł,
Rycerka Górna 237, 34-370 Rajcza – 21.844,00 PLN brutto.
105) Modernizacja rowu odwadniającego w przysiółku Cyconie – „NET-KOMP” Marcin
Zając, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka – 11.439,00 PLN brutto.
106) Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym Rajcza 480. – Zbigniew
Wojciech Miszczyk, Rycerka Dolna 51A, 34-370 Rajcza – 28.000,00 PLN brutto.
63

RAPORT O STANIE GMINY RAJCZA ZA ROK

2020

107) Wykonanie prac malarskich w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Gminy
Rajcza. – „Azbud” Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Zawada, ul. Sarnia 1, 34-350
Cisiec – 27.219,00 PLN brutto.
108) Przygotowanie fiszki projektowej wraz z metodologią obliczenia wskaźników dla
projektu „Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza”. – „TechMaster” Monika
Stasica, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec – 3.075,00 PLN brutto.
109) Wykonanie przeglądu technicznego urządzenia hydraulicznego będącego na stanie w
OSP Rycerka Dolna – DELTA SERVICE S. Echilczuk, I. Kuziuk, R. Wargenau, Sp. j., ul.
Marecka 66A, 05-220 Zielonka – 1.085,00 PLN brutto;
110) Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym w Soli 28 – CREATIV, ul.
Górska 4, 34-370 Rajcza – 4.040,00 PLN brutto.
111) Wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym w Szkole Podstawowej
w Rajczy. – CREATIV, ul. Górska 4, 34-370 Rajcza – 4.400,00 PLN brutto.
112) Naprawa traktorka do koszenia trawy na potrzeby wykaszania stadionu LKS w Rajczy
wraz z zakupem niezbędnych części. – LUKBUD K. Surowicz, Ł. Węglarz S.C., SKLEP
PROFI-MET, ul. Górska 21, 34-370 Rajcza – 1.155,00 PLN brutto.
113) Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Rycerce Górnej –
Ochrona Przeciwpożarowa – B. J. PROJEKT mgr inż. Barbara Jeż, 34-325 Łodygowice,
ul. Wiśniowa 13 – 5.000,00 PLN brutto.
114) Wykonanie podziału działki nr 10811/7 w Rajczy – GEO-SERWIS Sp. z o.o.,
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice – 3.690,00 PLN brutto.
115) Wykonanie wymiany bojlera i zaworów w budynku komunalnym w Soli 28. –
GRYG-BUD F.U.H Dominik Grygny, ul. Targówek 5, 34-371 Ujsoły - 1.199,00 PLN
brutto.
116) Wykonanie nawierzchni placu manewrowego ZUK – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 107.995,00 PLN brutto.
117) Wykonanie przebudowy drogi DO TOMALI w Soli – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 32.636,00 PLN brutto.
118) Wykonanie budowy zbiornika ppoż w ZUK – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 76.988,00 PLN brutto.
119) Dostawa oraz montaż mebli biurowych – FHU ELZAP Elżbieta Pyrek, ul. Kozienicka
109A, 30-375 Kraków – 3.832,14 PLN brutto.
120) Przebudowa drogi gminnej Do Kudłatych w Rycerce Dolnej – STOLBUD
SZCZOTKA, Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 23.350,00 PLN
brutto.
121) Przebudowa drogi Do Haje w Rycerce Dolnej – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 10.205,00 PLN brutto.
122) Przebudowa drogi gminnej Do Stolarskiej w Rycerce Dolnej – STOLBUD
SZCZOTKA, Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 11.000,00 PLN
brutto.
123) Wykonanie przeglądu rocznego przewodów kominowych w budynkach komunalnych
na terenie Gminy Rajcza. – Zakład Kominiarski Zdzisław Grygny, ul. Krótka 7, 34-371
Ujsoły – 2.400,00 PLN brutto.
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124) Wykonanie malowania klatki schodowej prowadzącej do mieszkań komunalnych
w związku z termomodernizacją budynku komunalnego Rajcza 54A. – Usługi
Remontowo-Wykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł, Rycerka Górna 237, 34-370
Rajcza – 7.500,00 PLN brutto.
125) Poszerzenie drogi powiatowej w Rycerce Górnej – STOLBUD SZCZOTKA, Jerzy
Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 38.989,76 PLN brutto;
126) Wykonanie remontu drogi na Graniczne – Fiedor Adam, Zwardoń 45A, 34-373
Zwardoń – 10.000,00 PLN brutto.
127) Wykonanie przyłącza instalacji CO żłobka w budynku Gimnazjum w Rajczy – F.H.U.
HYDROMONTER Adam Urbaniak, Rycerka Dolna 170, 34-370 Rajcza – 8.600,00 PLN
brutto.
128) Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE Dz 160-10 mb oraz PE Dz 100-10 mb. –
AQUA–SYSTEM Sp. z o.o., ul. Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała – 4.920,00 PLN
brutto.
129) Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości SólKiczora – I Etap – Tomasz Noga iPowerInstall, Juszczyna 145, 34-382 Bystra – 20.000,00
PLN brutto.
130) Przegląd techniczny ścianki wspinaczkowej stanowiącej integralną część siłowni
znajdującej się w Hali Sportowej w Rajczy wraz z wymianą sześciu lin asekuracyjnych po
20 m. każda. – MONOLIT ŚCIANY WSPINACZKOWE, Al. Korfantego 23, 44-100
Gliwice – 3.546,00 PLN brutto.
131) Wykonanie remontu cząstkowego drogi do Danielki w Rycerce Dolnej. – STOLBUD
SZCZOTKA, Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza – 5.000,00 PLN brutto;
132) Łańcuchy na koła pojazdu pożarniczego operującego w warunkach ciężkich zgodnie z
ofertą, na potrzeby działań OSP Rajcza – PEWAG POLSKA Sp. z o.o., ul. Szklana 164,
43-300 Bielsko-Biała – 6.128,67 PLN brutto.
133) Wykonanie naprawy zniszczonego ogrodzenia powstałego w trakcie modernizacji
drogi do Hubki – KM STARZEC, ul. Narcyzów 2, 43-440 Goleszów – 2.000 PLN brutto.
134) Wykonanie projektu rurociągu wodnego zasilającego hydrant p.poż. zlokalizowany
przy Żłobku w Rajczy – PROJEKTOWANIE WOD-KAN Jerzy Olearczyk, ul. Podlesie
13, Bujaków, 43-356 Kobiernice – 8.000 PLN brutto.
135) Wykonanie robót ziemnych, ułożenie linii wodociągowej, hydrantowej oraz zabudowę
2 hydrantów przy Żłobku w Rajczy – IRBISSNOW Kalina Pustelnik, ul. Wspólna 15, 34370 Rajcza – IRBISSNOW Kalina Pustelnik, ul. Wspólna 15, 34-370 Rajcza – 21.860
PLN brutto.
136) Wykonanie usługi polegającej montażu przepusty drogowego o średnicy 100 wzdłuż
drogi gminnej w Soli do Rojewicza – F.U.H. KUROWSKI Zbigniew Kurowski, Sól 68 A,
34-370 Rajcza – 3.198 PLN brutto.
137) Wykonanie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla
nieruchomości położonych w Rajczy i Rycerce Górnej celem aktualizacji opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego – Nieruchomości MK Eugeniusz Krzepina, Zwardoń 186 A, 34373 Zwardoń – 2.800 PLN brutto.
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138) Wykonanie ogrodzenia przy budynku żłobka w Rajczy – Skorupa Włodzimierz Rajcza
134, 34-370 Rajcza – 23.600 PLN brutto.
139) Rozbudowę infrastruktury rowerowej – most na „Nickulince” – wykonanie wjazdu
i zjazdu – STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza –
14.483,25 PLN brutto.
140) Wykonanie prac związanych z remontem parkietu na sali w domu Strażaka w
Zwardoniu (świetlica środowiskowa) – Fiedor Adam, Zwardoń 45A, 34-373 Zwardoń –
11.000 PLN brutto.
141) Wykonanie przebudowy hydrantu przy Żłobku w Rajczy – IRBISSNOW Kalina
Pustelnik, ul. Wspólna 15, 34-370 Rajcza – IRBISSNOW Kalina Pustelnik, ul. Wspólna
15, 34-370 Rajcza – 3.628,50 PLN brutto.
142) Opracowanie wniosku na inwestycję pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
wzdłuż drogi powiatowej nr 1444 w Rycerce Dolnej” – „TechMaster” Monika Stasica, ul.
Kabaty 2, 34-300 Żywiec – 3.075 PLN brutto.
143) Wykonanie dobudowy oprawy oświetleniowej na drodze „Do Kocierzy w SoliKiczorze – Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek, ul. Piwowarska 4, 34-360 Milówka
– 1.700 PLN brutto.
10. PODSUMOWANIE
Bardzo dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Rajcza za rok 2020.
Ostatni rok nie był łatwym i być może zapisze się on na kartach historii nie tylko gminy
Rajcza lecz również historii Polski i Europy jako rok pandemii. Już zawsze koleje pokolenia
będą sygnowały go symbolem COVID-19. Przyszło się nam zmierzyć z sytuacjami nowymi,
nieprzewidzianymi i nagłymi. Mimo wielu trudów i komplikacji realizowaliśmy zadania
na rzecz mieszkańców naszej Gminy. Pandemia koronawirusa nie zatrzymała nas ani
na moment, wręcz przeciwnie, Urząd nie był zamknięty nawet przez jeden dzień, dzięki
zachowanemu reżimowi sanitarnemu pracowaliśmy bez postojów.
Niestety w minionym roku przyszło nam się pożegnać z naszym Radnym Panem Zbigniewem
Kośniewskim, jest to wielka strata, odszedł nasz przyjaciel i uzdolniony społecznik.
Rok 2020 był rokiem wyzwań, przedsięwzięć oraz ciężkiej i wytężonej pracy na rzecz
lokalnej społeczności. Zmiany, które zachodzą w naszym otoczeniu przynoszą korzyść
mieszkańcom i turystom. Dzięki pracowitości, zaangażowaniu i determinacji naszych
pracowników, Radnych, Sołtysów oraz wszystkich społeczników możemy dziś powiedzieć że
małe sukcesy to rozwój gminy. Remonty dróg, nowe ścieżki turystyczne, aplikacja mobilna
oraz Żłobek gminny to tylko niektóre z inwestycji budujących naszą małą ojczyznę.
Nie stoimy w miejscu, rozwijamy gminę, dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, piszemy
kolejne projekty i składamy kolejne wnioski o dofinansowanie. Tylko dzięki intensywnej
współpracy z lokalną społecznością i współfinansowaniu ze środków zewnętrznych możemy
zapewnić zrównoważony rozwój i wzmocnić atrakcyjność regionu.
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Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować moim współpracownikom, Radnym,
Sołtysom, przedstawicielom Organizacji Pozarządowych, Strażakom, Przewodniczącym
i członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicielom lokalnej Policji oraz całej naszej
społeczności. Dziękuję za wasz wkład w rozwój gminy Rajcza, za poświęcony czas, za siłę
i determinację w działaniach, za waszą przedsiębiorczość i wyrozumiałość.
Gmina to nie tylko obszar to przede wszystkim ludzie !!!

Wójt Gminy Rajcza
Zbigniew Paciorek
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