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1. WSTĘP

Na podstawie art.28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Wójt Gminy
w terminie do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni. Raport
obejmuje  podsumowanie  działalności  Wójta,  w  szczególności  realizację  polityk,  programów
i  strategii  oraz  uchwał  rady  gminy.  Raport  o  stanie  Gminy  Chełm  Śląski  został  opracowany
na podstawie sprawozdań i informacji opracowanych przez Referaty Urzędu Gminy oraz jednostki
organizacyjne gminy .

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1.Charakterystyka gminy

Gmina  Chełm  Śląski  usytuowana  jest  na  wschodnim  krańcu  Górnośląskiego  Okręgu
Przemysłowego w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko – lędzińskim. Gmina sąsiaduje
od północy z gminą Imielin, od zachodu z gminą Lędziny i od południa z gminą Bieruń. Poprzez
granicę wschodnią, będącą jednocześnie granicą województwa śląskiego i małopolskiego (na rzece
Przemszy), gmina Chełm Śląski sąsiaduje z gminą Chełmek.
Powierzchnia Gminy Chełm Śląski to ok. 23,22 km2 co stanowi ok. 0,19% województwa śląskiego
i  14,7%  powiatu  bieruńsko  –  lędzińskiego.  Gmina  ma  charakter  rolniczo-leśny,  której  71,3%
powierzchni stanowią użytki rolne oraz 2,7% - grunty leśne.

Gmina Chełm Śląski położona jest w obrębie dwóch krain geograficznych: Wyżyny Śląskiej
i Kotliny Oświęcimskiej. Położenie gminy Chełm Śląski w sąsiedztwie rzeki Przemszy, zbiornika
wodnego  Dziećkowice  oraz  wzgórza  "Smutna  Góra",  stanowi  o znacznym  zróżnicowaniu
krajobrazów oraz zbiorowisk roślinnych.

 Położenie  gminy stanowi bazę rekreacji  dla  odwiedzających turystów, zwłaszcza wpływa
korzystnie na rozwój turystyki pieszej i rowerowej oraz umożliwia uprawianie sportów wodnych,
np. żeglarstwa w Ośrodku Żeglarskim.

Ponadto atutem gminy są również dogodne połączenia komunikacyjne, gdyż usytuowana jest
przy  drodze  wojewódzkiej  nr   934  i  780,  co  umożliwia  dogodne  połączenie  z  sąsiadującymi
miastami oraz dojazd do autostrady A4.

2.2. Jednostki organizacyjne gminy

      W gminie  funkcjonują  jednostki  budżetowe :
• Gminne Przedszkole Nr 1w Chełmie Śląskim
• Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im.Kardynała Augusta Hlonda         

w Chełmie Śląskim  
• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim  
• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Chełmie Śląskim

    oraz  samodzielne instytucje kultury:

• Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim
• Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmie Śląskim

2.3. Stan i struktura ludności

Na dzień 31.12.2017 roku liczba ludności w Chełmie Śląskim wynosiła 5974 osoby. Na koniec
2018 roku liczba mieszkańców wyniosła 6040 osób ( w tym kobiety 3159 i  mężczyźni  2881).
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W ciągu roku 2018 liczba ludności zwiększyła się z 5974 osób do 6040 osób, a więc przybyło
w Chełmie Śląskim 66 osób. Na koniec 2014 roku w Chełmie Śląskim zamieszkiwały 5952 osoby,
a więc w ostatnich 4 latach przybyło 88 osób. W roku 2018 zmarło 57 osób, kobiet 30 a mężczyzn
27. Urodziło się 65 dzieci w tym 31 dziewczynek i 34 chłopców. Osób powyżej 90 roku życia było
28  w  tym  23  kobiety  i  5  mężczyzn.  W 2018  roku  jubileusz  50  lecia  pożycia  małżeńskiego
świętowało 6 par.

Statystyka ludności wg. płci na koniec 2018 roku

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem

0-5 196 205 401

6-8 108 97 205

9-18 318 310 628

19-65 1867 1987 3854

powyżej 66 392 560 952

Ogółem 2881 3159 6040

3. FINANSE GMINY

3.1. Budżet Gminy 

Budżet Gminy Chełm Śląski na 2018 rok został przyjęty uchwałą nr XXXVII/211/2017 przez Radę
Gminy Chełm Śląski w dniu 19 grudnia 2017 roku.   

Uchwała budżetowa określała źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja
inwestycji oparta była o  przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej
oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący wydatki majątkowe.

Wykonanie budżetu Gminy Chełm Śląski w 2018 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w kwocie 34.804.194,82 zł., co stanowi 115,93% planu,

- po stronie wydatków w kwocie 30.682.430,29 zł., co stanowi 87,62% planu.

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  13  listopada  2003r.  o  dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego
(t.j.Dz.U.  z  2018r.,  poz.  1530  ze  zm.)  źródła  dochodów stanowią  dochody  własne,  subwencje
ogólne  i  dotacje  celowe  z  budżetu  państwa.  Dochodami  własnymi  gminy  są  m.  in.  wpływy
z  podatków i  opłat,  dochody  z  majątku,  udziały  w podatku  dochodowym od  osób  fizycznych
i prawnych, a także dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. 

Na potrzeby raportu  do dochodów z tytułu  otrzymanych dotacji  ujęto  wszystkie  dotacje,  które
Gmina otrzymała w 2018 roku, zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy celowych i od innych
jednostek samorządu terytorialnego. 
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Wykonanie dochodów za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie 2018 rok

Wykonanie Struktura
(w %)

Wykonanie
planu  (w %)

Dochody ogółem,  w tym: 34.804.194,82 100,0 115,93

- subwencje 5.722.267,00 16,44 100,00

- dotacje 7.014.008,09 20,15 98,48

- dochody własne 22.067.919,73 63,41 128,46

Dochody ogółem, w tym: 34.804.194,82 100,0 115,93

- transfery z budżetu państwa (dotacje, 
subwencje, PIT, CIT)

18.580.267,04 53,38 101,66

- pozostałe transfery 1.871.234,42 5,38 99,95

- dochody z podatków i opłat 13.268.075,87 38,12 146,45

- pozostałe dochody 1.084.617,49 3,12 133,36

Dochody ogółem, w tym: 34.804.194,82 100,0 115,93

- dochody bieżące 33.004.194,82 94,83 116,94

- dochody majątkowe 1.800.000,00 5,17 100,00

Sytuację finansową gminy określa m.in.  wysokość osiąganych dochodów budżetowych. Dochody
Gminy Chełm Śląski corocznie wzrastały. Obrazuje to dochód wyliczony na 1 mieszkańca, który
zmienił się od   4.849,65 zł. w 2016 roku do 5.762,28 zł. w 2018 roku.

Bardzo  ważnym  czynnikiem  warunkującym  samodzielność  finansową  gminy  jest  struktura
dochodów  budżetu.  Wskaźnik  struktury  dochodów  własnych  informuje  i  potwierdza  potencjał
finansowy  oraz  samodzielność  finansową  gminy  w  kreowaniu  oraz  generowaniu  dochodów
własnych. Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie gminy od sytuacji finansowej budżetu
państwa, koniunktury gospodarczej oraz poziomu bezrobocia.

W  ramach  dochodów  własnych  gminy  ważną  grupę  stanowią  udziały  w  podatkach  budżetu
państwa.  Gmina  nie  ma  jednak  wpływu ani  na  wysokość  stawek  podatkowych,  ani  na  zakres
stosowanych  ulg  i  zwolnień.  Oddziaływanie  samorządu  może  mieć  jedynie  charakter  pośredni
poprzez  tworzenie  warunków  infrastrukturalnych  i  finansowych  zachęcających  podmioty
gospodarcze do inwestowania na danym terenie, wzmacnianie pozycji już działających firm, czy też
powiększenia dochodów ludności.

Dochody  uzupełniające  to  subwencje  i  dotacje.  Im  wyższy  w  budżecie  udział  dochodów
uzupełniających, zwłaszcza dotacji tym niższy jest stopień samodzielności finansowej gminy.
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem stanowi 94,83%.  Wskaźnik ten wskazuje jaką
część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące.
Dochody własne Gminy stanowią w dochodach ogółem 63,41%. 

W 2018 roku Gmina Chełm Śląski zrealizowała wydatki w kwocie 30.682.430,29 zł., z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 25.487.373,87 zł., natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 
5.195.056,42 zł. 

Największą pozycję wydatków budżetu gminy w 2018 roku stanowią wydatki na oświatę, pomoc 
społeczną oraz na transport. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetowych            
w ujęciu procentowym.

5



Wydatki budżetu gminy w 2018 roku

Wydatki majątkowe w wydatkach ogółem stanowią 16,93%. Zrealizowane inwestycje porównując
do planu  stanowiły  72,27%.  W stosunku do roku ubiegłego  wzrosły  o  kwotę  1.397.602,94 zł.
tj. 36,8 %. 
Na koniec 2018 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w  kwocie 4.121.764,53 zł.  Natomiast,
różnica  między  dochodami  bieżącymi,  a  wydatkami  bieżącymi  określana  jako  wynik  bieżący
osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 7.516.820,95 zł. 
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 21,60%.
Wynik budżetu bieżącego wskazuje, że Gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami
bieżącymi.  Dodatni  wynik  osiągnięty  za  2018  rok   daje  Gminie  możliwość  realizacji  nowych
przedsięwzięć  majątkowych,  zarówno  bezpośrednio,  przeznaczając  tę  kwotę  na  inwestycje
lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania.  
Udział  nadwyżki  operacyjnej  w  dochodach  ogółem  określa  stopień,  w  jakim  Gmina  mogłaby
zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Im wyższa jest wartość tego
wskaźnika  tym  są  większe  możliwości  inwestycyjne  lub  większe  możliwości  zwiększenia
wydatków bieżących.
W 2018 roku Gmina wykupiła wyemitowane obligacje w poprzednich latach w kwocie 500.000,-
zł. Koszty obsługi zadłużenia zamknęły się kwotą 121.917,20 zł.  Łącznie spłata zadłużenia wraz
z odsetkami w 2018 roku stanowiła kwotę 621.917,20 zł., co stanowi 1,79% uzyskanych dochodów.
Natomiast  obciążenie  dochodów  własnych  obsługą  zadłużenia  stanowi  2,82%.  Im  wyższa  jest
wartość tej  relacji,  tym większe  jest  ryzyko wystąpienia  niewypłacalności  jednostki  samorządu
terytorialnego. Po odliczeniu obsługi zadłużenia poziom wolnych środków stanowi 4.500.000,- zł. 

3.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Obowiązek  sporządzenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  (WPF)  wynika  z  zapisów  ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych.  Uchwały  w sprawie Wieloletniej  Prognozy
Finansowej na lata 2018-2027 obejmują przedsięwzięcia, których realizacja w roku budżetowym
i  w  latach  następnych  jest  niezbędną  dla  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  których
płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Stan zobowiązań gminy zgodnie z WPF w roku
2018 wyniósł 4.500.000,- zł. z tytułu emisji obligacji.  
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Spłata  zadłużenia  następowała  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem,  w  kwotach  i  terminach
wynikających z zawartej umowy.

W latach 2019-2027 planowany poziom nadwyżki operacyjnej kształtuje się następująco:
- rok 2019 – 1.282.813,00 zł.
- rok 2020 – 1.749.112,00 zł.
- rok 2021 – 1.698.262,00 zł.
- rok 2022 – 2.162.511,00 zł.
- rok 2023 – 2.642.385,00 zł.
- rok 2024 – 3.138.432,00 zł.
- rok 2025 – 3.651.219,00 zł.
- rok 2026 – 4.181.333,00 zł.
- rok 2027 – 4.729.384,00 zł.

We wszystkich  z  wymienionych lat objętych wieloletnią prognozą finansową zostanie spełniona 
relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Spłata zadłużenia następować będzie do 2027 
roku.
W poszczególnych latach poziom zadłużenia kształtuje się następująco:
- rok 2019 – 4.000.000,- zł.
- rok 2020 – 3.500.000,- zł.
- rok 2021 – 3.000.000,- zł.
- rok 2022 – 2.500.000,- zł.
- rok 2023 – 2.000.000,- zł.
- rok 2024 – 1.600.000,- zł.
- rok 2025 – 1.200.000,- zł.
- rok 2026 –    600.000,- zł.
- rok 2027 –            0,00 zł.

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na dzień 31.12.2018 roku  Gmina Chełm Śląski posiada nieruchomości gruntowe o pow.129,01 ha .
Łączna wartość gruntów wynosi 20.307,8 tys. zł.

W strukturze tych gruntów dominują grunty orne – 51,8 ha (40,1% ogółu), tereny komunikacyjne –
42,18 ha ( odpowiednio 32,7%), stawy 13,37 ha (10,4%), tereny zabudowane i mieszkaniowe 16,2
ha (odpowiednio 12,6%), a pozostałe  tereny stanowią  5,46 ha (4,2% ogółu).    W porównaniu
do stanu na dzień 31 grudnia 2017r.   powierzchnia gruntów zwiększyła się  o 3,21 ha.  Zmiany
w  powierzchni  gruntów  dokonane  w  okresie  od  31.12.2017  do  31.12.2018  roku  w  podziale
na rodzaj użytków są   następujące:

• Użytki rolne zwiększenie o 2,12 ha,
• Tereny mieszkaniowe zwiększenie o 0,85 ha,
• Tereny przemysłowe zwiększenie o 0,11 ha,
• Tereny komunikacyjne zwiększenie o 0,13 ha.

 Wartość obiektów komunalnych Gminy Chełm Śląski wg stanu na dzień  31.12.2018 roku
zwiększyła się o kwotę 20,3 tys. zł.

Wartość   pozostałego  majątku  trwałego  Gminy  Chełm  Śląski  wynosi  79.330,9  tys.zł.
W stosunku do roku ubiegłego wartość majątku zwiększyła  się o  kwotę 3.295,5 tys. złotych.
Zmiana wartości jest wynikiem m.in.:
- przebudowy dróg gminnych: ul. Skalnej, Jesiennej, Letniej, Jasnej, Zagłoby,
- wykonania przejścia przez jezdnię na ul. Wieniawskiego,
- zagospodarowania terenu przy budynku przy ul. Techników 18,
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- budowy siłowni i  parku linowego przy ul. Techników,
- zakupu urządzeń na plac zabaw przy ul. Wiosennej i Techników,
-  przyjęcie  do  ewidencji  zakupionego  sprzętu  wraz  z  oprogramowaniem  do  nagłaśniania,
rejestrowania i głosowania na salę obrad Rady Gminy,
- budowy garażu przy OSP,
- nabycia działek pod drogi gminne.

W  okresie  sprawozdawczym  Gmina  wniosła  wkład  pieniężny  do  Gminnej  Spółki
Komunalnej  Sp z  o.o.  w Chełmie  Śląskim w kwocie  500.000,-  zł.  obejmując  w zamian  1000
udziałów.
Gmina  Chełm Śląski posiada również na podstawie umowy użyczenia z dnia 21 października 2001
roku  zawartej  na  czas  nieokreślony  pomiędzy  Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw.  Trójcy
Przenajświętszej  w  Chełmie  Śląskim a  Gminą  Chełm Śląski  pomieszczenia  tzw.  Organistówki
o pow. 192m².
Urządzenia kanalizacyjne wybudowane przez Gminę Chełm Śląski zostały przekazane w użyczenie
Gminnej Spółce Komunalnej.

5.  INFORMACJA  O  REALIZACJI  POLITYK,
PROGRAMÓW I STRATEGII

5.1. Strategia Rozwoju Gminy Chełm Śląski na lata 2004-2020

Strategia Rozwoju Gminy Chełm Śląski to dokument opracowany przez ekspertów, w którym 
określono wizję gminy w perspektywie roku 2020, pokazującą punkt docelowy rozwoju gminy, 
misję gminy, a także podstawowe cele i kierunki strategiczne rozwoju gminy. Wyznaczono dwa 
priorytety:

• Rozwój gospodarczy gminy – w którym określone następujące cele szczegółowe:
- rozwój przedsiębiorczości (firmy MŚP zasadniczym filarem gospodarki Gminy);
- gospodarstwa rolne w Chełmie Śląskim są źródłem utrzymania dla części mieszkańców;
- rozwój budownictwa mieszkaniowego;
- Chełm Śląski ośrodkiem rekreacji;

• Podniesienie atrakcyjności gminy – w którym określone następujące cele szczegółowe:
- poprawa warunków bytu mieszkańców;
- poprawa stanu środowiska.

5.2.  Plan Odnowy Miejscowości Chełm Śląski na lata 2014-2021

Plan  Odnowy  Miejscowości  Chełm  Śląski  na  lata  2014  –  2021  został  zatwierdzony  Uchwałą
nr XLII/256/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 sierpnia 2014r, a następnie zaktualizowany
i przyjęty uchwałą Rady Gminy Chełm Śląski nr XLVII/259/2018 z dnia 22.08.2018r.
Plan  Odnowy  Miejscowości  Chełm  Śląski  jest  dokumentem  o  charakterze  strategicznym.
Podsumowuje  on  stan  aktualny  oraz  wyznacza  główne  kierunki  rozwoju  miejscowości  Chełm
Śląski do 2021 roku. Prezentuje projekty i zadania, które mogą być realizowane w tej miejscowości,
w tym przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Plan  Odnowy  Miejscowości  Chełm  Śląski  jest  dokumentem  o  charakterze  planowania
strategicznego i ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju danej miejscowości.
Plan Odnowy Miejscowości zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na
lata 2014 – 2021. Określa generalny kierunek rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego
wdrażania. Ponadto umożliwia planowe realizowanie działań ukierunkowanych na tworzenie jak
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najkorzystniejszych warunków rozwoju wsi i życia mieszkańców.
W  miejscowości  Chełm  Śląski  priorytetowo  traktowane  są  inwestycje  związane  z  budową,
przebudową, modernizacją, remontem nawierzchni dróg. Plan Odnowy Miejscowości Chełm Śląski
obejmuje  inwestycje  z  zakresu  poprawy  infrastruktury  drogowej,  co  jest  spójne  
z  założeniami  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020,  w  którym  
w jednym z działań priorytetowych Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ujęto
inwestycje  związane  z  tworzeniem,  ulepszaniem  lub  rozbudową  wszystkich  rodzajów  małej
infrastruktury,  w tym inwestycje  w energię  odnawialną i  w oszczędzanie energii.  Inwestycje  te
obejmują  dwa  typy  operacji:  gospodarkę  wodno-ściekową oraz  budowę lub  modernizację  dróg
lokalnych.
Inwestycje ważne dla rozwoju gminy zapisane są w Harmonogramie działań, większość inwestycji
zostało już zrealizowanych. Pozostałe będą realizowane w miarę dostępności środków finansowych.

5.3. Inwestycje

Wydatki  inwestycyjne  w  roku  2018  zostały  wykonane  w  kwocie  5.195.056,42  zł  przy  planie
7.188.312,00 zł.

W roku 2018 zakończono następujące inwestycje gminne:

- budowę części ul. Jesiennej o nawierzchni asfaltowej na dł. 150m i budowa części ul.  Letniej
o  nawierzchni  asfaltowej  o  dł.  50  m  i  szer.  4,5  m  wraz  z  przebudową  kolidującej  sieci
teletechnicznej.  Wybudowane  odcinki  drogi  będą  łącznikiem  komunikacyjnym  między  ul.
Wiosenną drogą gminną  a ul. Techników drogą powiatową;
- modernizację części ul. Jasnej. Wykonano podbudowę wraz z nawierzchnią asfaltową o pow. 350
m² , regulacją wpustów ulicznych i zaworów wodociągowych. W/w odcinek jest łącznikiem dróg
gminnych ul. Jasnej z ul. Romera;
-  rozbudowę  ulicy  Zagłoby  .  W  ramach  inwestycji  wykonano  kanalizację  deszczową  wraz
z  wpustami  ulicznymi,  podbudową z  tłucznia  kamiennego,  nawierzchnię  asfaltową ograniczoną
dwustronnie  krawężnikiem  drogowym  na  dł.  0,6  km  i  powierzchni  2764  m2.  Inwestycja
obejmowała przebudowę kolidującej sieci energetycznej , budowę dwóch mijanek. Ulica Zagłoby
łączy drogę wojewódzką DW 934 ul. Chełmska z drogą gminną Wołodyjowskiego. Inwestycja była
dofinansowana  przy  pomocy  dotacji  celowej  z  budżetu  Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii
w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności";
-  przebudowę ulicy Skalnej .  W ramach przebudowy części w/w ulicy wykonano nawierzchnię
z   kostki  brukowej  ograniczonej  dwustronnie  krawężnikiem  drogowym  wraz  z  elementami
odwodnienia na dł.  0,5 km. Inwestycja   obejmowała również przebudowę wjazdów do posesji.
Ul. Skalna łączy drogę wojewódzką DW 934 ul. Chełmską z drogą gminną ul. Gamrot.
Inwestycja  była  dofinansowana  przy  pomocy  dotacji  celowej  z  budżetu  Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności";
- wykonanie przejścia przez jezdnię na ulicy Wieniawskiego . Wykonano przejście przez jezdnię na
ulicy Wieniawskiego wraz z fragmentem chodnika , pochylnią i dojściem do arboretum;
-  z  Powiatem  bieruńsko-Lędzińskim  wybudowano  część  ul.  Osada  w  ramach  inwestycji  pn.:
Przebudowa drogi  powiatowej  5924 S ul.  Osada w Chełmie Śląskim z zastosowaniem cichych
asfaltów. Inwestycja obejmuje budowę jezdni asfaltowej ograniczonej dwustronnie krawężnikiem,
ciąg pieszo rowerowy i elementy odwodnienia;
- utwardzono teren przy budynku na ulicy Techników 18;
-  wybudowano  garaże  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  .  Garaż ocieplony  dla  lekkiego  wozu
strażackiego oraz nieocieplony dla przyczepy z łodzią strażacką;
- dofinansowano budowę 1 przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełm Śląski
zgodnie z uchwałą nr XXII/125/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016r.
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w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy  Chełm  Śląski
na dofinansowanie kosztów inwestycji  służących ochronie środowiska realizowanych na terenie
Gminy Chełm Śląski polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków;
- zakupiono urządzenia na plac zabaw przy ulicy Wiosennej i Techników.  Na placu zabaw przy
ul.  Wiosennej  zostały zdemontowane stare  urządzenia w ich miejsce zostały zabudowane nowe
urządzenia w tym kiwaki , huśtawki , piaskownica oraz jeden kompleks urządzeń zabawowych .
Na placu zabaw przy ul. Techników (za Przedszkolem nr 1) została zabudowana huśtawka , kiwaki
oraz mały kompleks urządzeń zabawowych ;
- zagospodarowano teren przy ulicy Techników poprzez budowę siłowni na świeżym powietrzu ,
parku linowego strefy relaksu i placu zabaw z ogrodzeniem, elementów małej architektury takich
jak ławki, kosze na śmieci stojak na rowery, tablice informacyjne.

W roku 2018 rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje gminne :

- budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czerniny  , opracowanie dokumentacji technicznej
i do celów wykonawczych;
-  prace  projektowe  dla  przebudowy  ulic  :   Orkana  ,  Osada  II  ,  Wrzosowej,   opracowanie
dokumentacji technicznej i do celów wykonawczych;
-  rozbudowę i  przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr  1 w Chełmie Śląskim .  W 2018r.
wykonano  projekt  i  uzyskano  pozwolenie  na  rozbudowę  i  przebudowę  budynku  Szkoły
Podstawowej  nr  1  z  Oddziałami  Integracyjnymi  przy  ul.  Karłowicza  21,  inwestycja  obejmuje
budowę 3 pochylni dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę o klatkę schodową, windę dla osób
niepełnosprawnych, dwie toalety dla dzieci niepełnosprawnych: jedna dla dzieci mniejszych, druga
dla większych, dwie toalety dla dzieci sprawnych: jedna dla dzieci mniejszych, druga dla dzieci
większych,  połączenie  rozbudowy  z  istniejącym budynkiem szkoły,  remont  istniejących  toalet;
pomieszczenia części rozbudowanej dostosowane będą dla dzieci o różnych niepełnosprawnościach
m.in. ruchowych, neurologicznych, niedowidzących, niedosłyszących itp. Wystąpiono do PFRONu
z wnioskiem   o dofinansowanie powyższej inwestycji;
-  budowę oświetlenia  przy  ul.  Romera  .  W 2018 r.  opracowano projekt  dobudowy oświetlenia
ulicznego wzdłuż ul. Romera ;
-  budowę wału przeciwpowodziowego .  W 2018r.  zgromadzono w formie „wału” wzdłuż rzeki
Przemszy materiał stanowiący  element przygotowawczy dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski,
gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko – lędziński, woj. śląskie . Zgromadzony  materiał  wbudowany
zostanie  zgodnie z opracowaną technologią  do wału tworząc jego rdzeń, który zostanie przykryty
warstwą gleby i nadkładu pochodząca z rejonu inwestycji;
- w sierpniu 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie
Śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020  Oś  Priorytetowa  IV „Efektywność  energetyczna,  odnawialne  źródła  energii  i  gospodarka
niskoemisyjna”  Działanie  4.3  „Efektywność  energetyczna  i  odnawialne  źródła  energii  
w infrastrukturze  publicznej  i  mieszkaniowej”  Poddziałanie  4.3.1.  „Efektywność  energetyczna  
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”. Inwestycja jest  
w trakcie realizacji.

5.4. Ład przestrzenny

Uchwała w sprawie aktualności  Zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chełm Śląski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
została  podjęta  przez  Radę  Gminy  Chełm  Śląski  w  dniu  20  września  2018  roku  (uchwała
nr XLVIII/266/2018).  
Na  dzień  31.12.2018r.  Gmina  posiada  aktualne  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego, które pokrywa teren Gminy w 100%.
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Na  dzień  31.12.2018r.  Gmina  posiada  18  aktualnych  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego.  W  roku  2019  planuje  się   wykonanie  kolejnych  4  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego.
Na  dzień  31.12.2018r.  pokrycie  obowiązującymi  planami  kształtuje  się  na  poziomie  ok.  42%
powierzchni  Gminy.  Po  wykonaniu  wyżej  wspomnianych  4  planów  pokrycie  obowiązującymi
planami zagospodarowania przestrzennego znacznie przekroczy 50% powierzchni Gminy.
W 2018 roku wydano 6 decyzji  o  ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego.  Inwestycje
te  dotyczyły:  rozbudowy  i  przebudowy  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  (obecnie  SP1),
rozbudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej przy ul. Boya-Żeleńskiego, rozbudowy sieci
gazowej n/c wraz  z przyłączem przy ul. Stacyjnej, dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Romera,
budowy kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym
ul.  Czerniny  oraz  przebudowy  istniejącej  sieci  wodociągowej  w  ul.  Czerniny,  budowy  sieci
elektroenergetycznej napowietrznej NN przy ul. Stacyjnej, w tym 2 sprawy umorzono na wniosek
stron.
W  roku  sprawozdawczym  wydano  34  decyzje  o  warunkach zabudowy,  w  tym  29  decyzji
dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3 decyzje dotyczące zabudowy usługowej,
1 decyzję dotyczącą zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz 1 decyzję dotyczących zabudowy
gospodarczej. Łącznie w 2018 roku prowadzono 39 spraw, w tym 6 umorzeń na wniosek strony.

W 2018 roku uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego :
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Kolberga,
Wiosenna , Techników,
-  miejscowy   plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu   w  rejonach  ulic  Chełmskiej,
Gamrot oraz Skalnej. 
Obowiązujące  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego  dostępne  są   na  stronie
internetowej Gminy oraz na stronie BIP.

5.5.Ochrona środowiska

5.5.1.  Program  Ochrony  Środowiska  dla  gminy  Chełm  Śląski  do  roku  2022
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025

W 2018r.  Rada Gminy Chełm Śląski  uchwałą nr  XLIX/271/2018  z  dnia 16.10.2018r.  przyjęła
"Program  ochrony  środowiska  dla  gminy  Chełm  Śląski  do  roku  2022  z  uwzględnieniem
perspektywy do roku 2025".
Do  dnia  podjęcia  tej  uchwały  obowiązywał  "Program Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Chełm
Śląski  na  lata  2014-2017 z  perspektywą do roku 2020"  przyjęty  uchwałą  nr  IX/49/2015 Rady
Gminy Chełm Śląski z dnia 25.06.2015r.  
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska co 2 lata sporządza się raport z realizacji programu
ochrony środowiska.
W sierpniu  2018r.  przekazano  Radzie  Gminy  Chełm Śląski   Raport  z  wykonania  "  Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020 "
za lata 2016 – 2017.  
Program  Ochrony  Środowiska  określa  cele  i  zadania,  które  należy  podjąć,  aby  efektywnie
rozwiązać zidentyfikowane  problemy środowiskowe oraz zapewnić poprawę  stanu środowiska w
gminie, dążyć do zrównoważonego rozwoju oraz wspierać podejmowane na szczeblu krajowym
i unijnym działania, związane z zapobieganiem zmianom klimatycznym oraz minimalizowania ich
niekorzystnych skutków.
Osiągnięcie  celów  przedstawionych  w Programach  Ochrony  Środowiska  jest  możliwe  poprzez
realizację zadań :
 I. Ochrona Powietrza Atmosferycznego, w tym m. in. :
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 kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach domowych w ramach   przestrzegania
zapisów  uchwały  w  sprawie  wprowadzania  na  obszarze   województwa  śląskiego  ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
       W  roku  2018  przeprowadzono  11  kontroli  kotłowni  mieszczących  się  w  budynkach
jednorodzinnych znajdujących się na terenie Gminy Chełm Śląski.  
 
II. Ochrona Gleby i Powierzchni Ziemi, w tym m.in.
   1. Budowa wałów przeciwpowodziowych.
       W 2018r.  zgromadzono  materiał  w formie „  wału” wzdłuż rzeki  Przemszy stanowiący
element  przygotowawczy  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa  prawego  wału
przeciwpowodziowego  rzeki  Przemszy w km 4+752 –  6+652 w m.  Chełm Śląski,  gm.  Chełm
Śląski, pow. bieruńsko – lędziński, woj. śląskie . Na realizację tego  zadania została wydana decyzja
Wojewody  Śląskiego  nr  1/2016  o  pozwoleniu  na  realizację  inwestycji  w zakresie  budowli
przeciwpowodziowych znak IFXIII.7820.87.2015 z dnia 22 marca 2016 r.
   2. Kontynuacja wapnowania gleb.
       W 2018 roku sfinansowano zakup wapna nawozowego  zgodnie z złożonymi wnioskami
rolników uprawiającymi grunty  rolne na terenie Gminy Chełm Śląski o odczynie poniżej 5,5 pH.
Próbki gleb dostarczone przez rolników zostały przebadane  przez Okręgową Stację Chemiczno
-Rolniczą w Gliwicach na koszt rolników. Zakupiono 6  ton wapna nawozowego typu Florovit,
zwapnowano pow. 11ha.

III. Gospodarka  Wodno – Ściekowa
     Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy
     Chełm Śląski  zajmuje się  Gminna Spółka Komunalna  Sp. z o. o. w Chełmie Śląskim.
     Na dzień  31.12.2018r na terenie Gminy :
    1)  długość zbiorczej sieci wodociągowej wynosiła  58,27 km,
    2 ) długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 77,01 km.
    W 2018r. Gmina zleciła wykonanie opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej
     w rejonie  ul. Czerniny.
        Dofinansowano budowę 1 przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełm
Śląski, zgodnie z uchwałą nr XXII/125/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października
2016r  w sprawie  określenia  zasad udzielania  dotacji  celowej  z budżetu Gminy Chełm Śląski
na dofinansowanie kosztów inwestycji  służących ochronie środowiska realizowanych na terenie
Gminy Chełm Śląski, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
IV. Ochrona przed hałasem , w tym m. in.  budowa, remont i modernizacja dróg gminnych.
     W 2018r. na  bieżąco prowadzone były  remonty dróg gminnych.     
     Wybudowano część drogi gminnej ul. Jesiennej  , wykonano rozbudowę ul. Zagłoby  
     i przebudowę ul. Skalnej.
V. Ochrona Przyrody , w tym m. in. tworzenie zieleni urządzonej w obiektach
     rekreacyjno - wypoczynkowych ( istniejących i projektowanych).
     W 2018r. zrealizowano ciąg dalszy zagospodarowania terenu przy ul. Techników –  budowa
siłowni i parku linowego w ramach zadania „Utworzenie parku i mini arboretum  przy Gminnym
Przedszkolu , przy ul. Techników w Chełmie Śląskim.
VI. Edukacja Ekologiczna, w tym m.in. :
1. Organizacja wyjazdów rolników na targi i wystawy rolnicze
    W 2018r. sfinansowano wyjazd rolników mieszkających na terenie gminy na Targi Rolnicze
    w Kielcach AGROTECH 2018.
2. Realizacja programów edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych i gimnazjum.
    W gminnych placówkach oświatowych realizowano konkursy, pogadanki, prelekcje  promujące
    różne formy ochrony  przyrody i dbałość o naturalne środowisko.
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5.5.2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  (PGN)  to  strategiczny  dokument  dla  Gminy,  mający  wpływ
na  lokalną  gospodarkę  ekologiczną  i  energetyczną.  PGN  zawiera  informacje  o  ilości
wprowadzanych  do  powietrza  pyłów  i  gazów  cieplarnianych  na  terenie  Gminy,  podając
jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Potrzeba  sporządzenia  i  realizacji  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  wynika  ze  zobowiązań,
określonych  w  ratyfikowanym  przez  Polskę  Protokole  z  Kioto  oraz  w  pakiecie  klimatyczno-
energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.
Ponadto  jest  zgodna  z  polityką  Polski  i  wynika  z  Założeń  Narodowego  Programu  Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy  Chełm  Śląski  pomoże  w  spełnieniu  obowiązków
nałożonych  na  jednostki  sektora  publicznego  w  zakresie  efektywności  energetycznej,  ponadto
posiadanie  Planu  będzie  podstawą  do  uzyskania  dotacji  m.in.  na  cele  termomodernizacyjne  
z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.
Celem  tego  opracowania  jest  analiza  zakresu  możliwych  do  realizacji  przedsięwzięć,  których
wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz
zmniejszeniem zużycia energii,  czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji  gazów
cieplarnianych (CO2)  na  terenie  Gminy  Chełm Śląski.  Cel  ten  wpisuje  się  w bieżącą  polityką
energetyczną  i  ekologiczną  Gminy  Chełm  Śląski  i  jest  wynikiem  dotychczasowych  działań
i zobowiązań władz samorządowych.
Opracowanie  i  realizacja  zadań  określonych  w  Planie  gospodarki  niskoemisyjnej  pozwala
na osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
• redukcja  emisji  gazów  cieplarnianych  o  przynajmniej  20%  w  stosunku  do  poziomu  

z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,
• zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym zużyciu energii

(w przypadku Polski 15%)
• redukcję  zużycia  energii  pierwotnej  o  20%  w  stosunku  do  prognoz  na  2020  rok,  czyli

podniesienie efektywności energetycznej.

Planowane działania do 2020 roku wg PGN:
• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (zadanie w trakcie realizacji)
• Termomodernizacja Gminnego Przedszkola nr 1 (zadanie planowane do realizacji)
• Wymiana źródeł światła – zadanie nie zostało zrealizowane
• Budowa dróg gminnych – ul. Dębowa (zadanie zrealizowane)
• Budowa dróg gminnych – ul. Bukowa (zadanie zrealizowane)
• Realizacja PONE (zadanie planowane do realizacji).

 5.5.3.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności na terenie gminy Chełm Śląski

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
( tj. Dz. U. 2019 , poz. 122 ) Rada Gminy Chełm Śląski każdego roku uchwala program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski.
W 2018 roku podjęta została   uchwała Nr XL/231/2018 Rady Gminy Chełm Śl. z dnia 21.03.2018r.
w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności na terenie gminy Chełm Śląski w 2018 roku.
Gmina Chełm Śląski  każdego roku podpisuje  umowę z  firmą,  która  kompleksowo zajmuje  się
zjawiskiem bezdomnych zwierząt na terenie naszej miejscowości. W 2018 roku podpisano  umowę
z firmą Handlowo-Usługową Mariusz Jurczyk z Zwiercia. 

13



Firma  ta  posiada  Schronisko  dla   Bezdomnych  Zwierząt  oraz  podpisaną  umowę  z  lekarzem
weterynarii ; ponadto świadczy usługi w zakresie zbierania i utylizacji padłych zwierząt z terenu
pasa drogowego na terenie całej gminy .
W godzinach urzędowania sprawy bezdomnych zwierząt można zgłaszać do urzędu Gminy Chełm
Śląski osobiście lub drogą telefoniczną pod nr tel. 32 225 75 03 wew. 46 .
Natomiast  po  godzinach urzędowania  oraz  w dni  wolne  od pracy,  interwencje  w tym zakresie
można zgłaszać do Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu .
Każdego  roku  kilkanaście  bezdomnych  zwierząt  (głównie  psy)  trafia  do  schroniska,  gdzie  ma
zapewnione schronienie oraz opiekę .  

 5.5.4. Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstawą prawną funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Chełm Śląski jest ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
podjęte na jej podstawie uchwały Rady Gminy.
W  2018 r. odpady komunalne z terenu Gminy Chełm Śląski odbierała firma wyłoniona w drodze
przetargu tj. konsorcjum:

•  „Master” – Odpady i Energia Sp. z o. o. ul. Lokalna 11,  43-100 Tychy ( Lider konsorcjum)
• SUEZ Południe Sp. z o. o., ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa - ( konsorcjant)

W ramach umowy wszystkie nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki na zmieszane odpady
komunalne, w pojemniki na popiół, pojemniki na odpady bio oraz worki do selektywnej zbiórki
odpadów.  Zgodnie  z  regulaminem  utrzymania  czystości  i  porządku  w  Gminie  Chełm  Śląski
prowadzona  jest  zbiórka  selektywna  odpadów  komunalnych.  W  tym  celu  powstał  Punkt
Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK),  do  którego  mieszkańcy  w  ramach
ponoszonej  opłaty  mogli  oddawać  wytwarzane  przez  siebie,  selektywnie  zebrane  odpady
komunalne. Wyposażenie PSZOKU w pojemniki i kontenery, oraz obsługę, zapewnił przedsiębiorca
w ramach umowy  na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 Zgodnie  z  zawartą  umową  odpady  komunalne  z  terenu  gminy  przekazywane  są
do  Międzygminnego  Zakładu  Kompleksowego  Zagospodarowania  Odpadów  Komunalnych
w  Tychach,  który  od  16.03.2015  r.  ma  status  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów
Komunalnych.  Gmina Chełm Śląski była współudziałowcem inwestycji  -  Regionalnej  Instalacji
Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  w  Tychach.  Moce  przerobowe  powyższej  instalacji
zapewniają ciągłe i nieprzerwane zagospodarowanie odebranych z terenu naszej Gminy odpadów
komunalnych w związku z czym, nie było potrzeby  realizowania żadnych zadań inwestycyjnych
w tym zakresie.

Aktualnie  na  terenie  Gminy  Chełm  Śląski  nie  ma  potrzeb  inwestycyjnych  związanych
z  gospodarowaniem  odpadami  komunalnymi.  W  roku  2018  modernizacji  oraz  dodatkowemu
doposażeniu uległ PSZOK znajdujący się w Chełmie Śląskim przy ul. Techników. Powstała nowa
brama wjazdowa, wybudowano nową wagę oraz utwardzono teren.

5.6. Zasoby materialne gminy

5.6.1.  Wieloletni  Program Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Chełm Śląski na lata 2017-2021

W myśl  art.21  ust.1  pkt  1  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  ochronie  praw  lokatorów  ,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego uchwałą nr XXXV/191/2017 Rady
Gminy Chełm Śląski z dnia 26 października 2017 r. przyjęto Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chełm Śląski na lata 2017 – 2021.
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Celem Programu jest  określenie  podstawowych kierunków działania  Gminy w gospodarowaniu
zasobem  mieszkaniowym.  Program  zawiera  propozycje  działań  gminy  w  latach  2017  –  2021
zmierzające do realizacji zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (…)
Posiadany przez gminę Chełm Śląski zasób mieszkaniowy jest stosunkowo mały .
Gmina w swych działaniach promuje budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne .
W najbliższym czasie nie planuje się budowy budynków wielorodzinnych.
Łącznie w zasobie mieszkaniowym gminy na  dzień 31.12.2018 r. znajduje się 31 mieszkań w tym
8 mieszkań socjalnych.
Administrowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi w 2018 r. zajmował się na podstawie
zawartej  w dniu  29.12.2017  r.   umowy  administrator  tj.   firma  „bwm” Sp.  z.o.o.  z  siedzibą
w Katowicach przy ul. Wyszyńskiego 2/2.
Do zadań  administratora  w szczególności  należało  :  utrzymanie  należytego  stanu technicznego
mieszkaniowego zasobu ,  w tym – prowadzenie remontów bieżących ,  konserwacji  technicznej
budynków i  sieci  ,  obsługę  finansowo-księgową zarządzanego zasobu ,  a  także inne czynności
wynikające z odrębnych przepisów.
Stan techniczny posiadanego zasobu mieszkaniowego jest dobry.
Źródłem  finansowania  zasobu  mieszkaniowego  były  środki  pochodzące  z  czynszów  i  środki
wydzielone na ten cel w budżecie gminy.

5.7. Infrastruktura komunalna

5.7.1 Publiczny transport zbiorowy

Plan zrównoważonego rozwoju  publicznego transportu  zbiorowego został  opracowany zarówno
przez KZK GOP jak i MZK Tychy, które w imieniu naszej gminy organizowały publiczny transport
zbiorowy do dnia 31.12.2018r. .
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego był organizatorem
publicznego transportu zbiorowego dla linii 149 i 166, a Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
dla linii 54 .
Z dniem 01.01.2019r. obowiązki związane z organizacją komunikacji zbiorowej zostały przejęte
przez Zarząd Transportu Metropolitalnego .
Dotychczas na naszym terenie kursowały autobusy KZK GOP oraz MZK Tychy, które obsługiwały
linię 149 relacji Katowice - Chełm Śląski - Katowice ,linie 166 relacji Chełm Ślaski – Lędziny -
Chełm Śląski i linie 54 relacji Tychy – Chełm Śląski -Tychy .
Wszystkie dotychczasowe rozkłady jazdy , nazewnictwo przystanków ich lokalizacja zostały takie
same .
Pasażerowie mogli jedynie zauważyć, iż na przystankach oraz na autobusach pojawiło się nowe
logo organizatora tj. Zakład Transportu Metropolitalnego .
W ostatnich latach stary tabor autobusowy został wymieniony na nowy .  
Podróżni mogą obecnie podróżować nowoczesnymi autobusami, które spełniają najwyższe normy
spalin. Niektóre autobusy są  napędzane silnikami na gaz , a więc są przyjazne dla środowiska
naturalnego .
W ramach współpracy z Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolią została wprowadzona darmowa
komunikacja dla  dzieci i młodzieży do 16 roku życia, z której mogą korzystać  na terenie całej
Metropolii.

5.7.2. Oświetlenie gminy

Teren naszej gminy jest oświetlony poprzez napowietrzną i kablową linię oświetlenia ulicznego .
Wszystkie oprawy oświetlenia są zamontowane jako oprawy sodowe, za wyjątkiem kilku opraw
ledowych, które znajdują się na ul. Owocowej. System oświetlenia ulicznego jest każdego roku
rozbudowywany w miarę posiadanych środków finansowych .
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W 2018  roku  wykonana  została  dokumentacja  rozbudowy  oświetlenia  ulicznego  wzdłuż  ulicy
Romera .

5.8. Polityka społeczna

W 2018 roku  z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu
w  kwocie  30.000,00  zł   z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie   zadania  powiatu  w  zakresie
wspierania  osób  niepełnosprawnych  z  terenu  gminy  Chełm  Śląski.  Dotację  otrzymało
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Chełmie Śląskim . 

5.8.1 . Pomoc społeczna

       Zdania w zakresie  pomocy społecznej  w gminie realizowane są przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim (GOPS), który działa na podstawie Uchwały Rady Gminy
Chełm Śląski  Nr IX/53/95 z  dnia 14 grudnia  1995r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  jest
samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Chełm Śląski powołaną dla realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej, w ramach zadań gminy i zadań z zakresu administracji rządowej. Nadzór nad
jego  działalnością  sprawuje  Wójt  Gminy  Chełm Śląski.  Realizując  zadania  GOPS ma na  celu
dążenie do poprawy jakości życia słabszych społecznie i ekonomicznie mieszkańców gminy i osób
przebywających na jej  terenie,  dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i  funkcjonowania
rodzin przeżywających trudności i kryzysy, budowanie właściwych relacji między jej członkami,
właściwe  pełnienie  przez  nich  ról  społecznych,  wspieranie  ich  dążeń  do  usamodzielnienia.
Wypełniając swoje zadania GOPS kieruje się zasadami równości, pomocniczości,  solidarności oraz
subsydiarności,  mając  na  względzie  interes  społeczny  i  słuszny  interes  obywateli.   Rozeznaje
i realizuje potrzeby obywateli i potrzeby wskazane przez władze gminy.
W roku  2018  roku  z  pomocy  GOPS-u  skorzystało  154  osoby  tj.  2,6%  mieszkańców  gminy.
Najczęstsze  przesłanki  do  udzielania  pomocy  to:  długotrwała  choroba,  bezrobocie,  potrzeba
ochrony macierzyństwa oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Ośrodek realizuje
zadania  z  zakresu  dystrybucji  artykułów  spożywczych  dla  osób  najbardziej  potrzebujących
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020  Europejskiego  Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Łącznie w 2018r wydano 52 skierowania dla 119 osób w celu
otrzymania  artykułów spożywczych.
GOPS  realizuje  również  zadania  zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej  m.in.  świadczenie
wychowawcze  (500+),  zasiłki  rodzinne,  świadczenie  „dobry  start”  (300+).  Suma  wszystkich
przyznanych  świadczeń  rodzinnych  włącznie  ze  świadczeniem  wychowawczym  w  2018  roku
wyniosła 10492, przy liczbie 1099 świadczeniobiorców.
GOPS prowadzi także obsługę Karty Dużej Rodziny. W 2018r wydano 24 karty dla 9 rodzin.
W ramach swoich zadań Ośrodek zajmuje się także ustalaniem uprawnień do pomocy materialnej
o  charakterze  socjalnym dla  uczniów.  W ramach tego zadania  udzielana  jest  pomoc w formie
stypendiów i zasiłków szkolnych. W 2018r przyznano łącznie 28 stypendiów szkolnych.
W ramach realizacji zadań wydano 5 decyzji dla 3 osób potwierdzających prawo do bezpłatnych
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz rozwiązywania
problemów  osób  i  rodzin  wymagających  pomocy  w  różnych  obszarach.  Prowadzi  obsługę
organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na  dzień 31 grudnia 2018r w GOPS zatrudnionych  na umowę o pracę było   14 pracowników
(13,25 etatu) w tym : 1 etat - kierownik, 1 etat – księgowy, 1 etat- starszy pracownik socjalny,
2 etaty – specjalista pracy socjalnej,  3,75 etatu -samodzielny referent , 1 etat – referent, 1 etat
starszy referent, 2 etaty opiekunka środowiskowa , 0,5 etatu sprzątaczka .
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5.8.2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

Gminny Program  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                 
w  Rodzinie uchwalony został  15 czerwca 2011r – uchwała Nr VII/45/2011. 
Program skierowany jest do  osób , które doświadczają przemocy w rodzinie a głównym  celem jest
realizacja  zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Program jest podstawą realizacji zadań przez Gminny Zespół  Interdyscyplinarny w Chełmie  
Śląskim .
W 2018 roku  do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 5 Niebieskich Kart.
Wszystkie  rodziny  objęte  procedurą Niebieskiej  Karty  zostały  objęte  pomocą  w  formie
wsparcia,   fachowego   poradnictwa,  pracy   socjalnej,  monitorowaniem  sytuacji   w  rodzinie
ze strony  dzielnicowego, pracowników  socjalnych  oraz  asystenta  rodziny.

 5.8.3.Gminny  Program  Profilaktyki   i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 r. przyjęto uchwałą nr XXXVII/212/2017  Rady Gminy Chełm Śląski  z dnia
19  grudnia  2017  r.   Podstawowym  celem  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  było  zapobieganie  powstawaniu
nowych  problemów  alkoholowych  na  terenie  gminy  oraz  zmniejszenie  rozmiarów  istniejących
problemów,  zapobieganie  narkomanii  na  terenie  gminy  zwłaszcza  w  środowisku  dzieci
i młodzieży, oraz przygotowanie młodego pokolenia do zdrowego, trzeźwego stylu życia.
Powyższe  cele  realizowane  były  zgodnie z  wymogami  ustawy o  wychowaniu  w  trzeźwości
i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  i  zgodnie  z   Narodowym
Programem Zdrowia .

W  2018  roku  na  terenie  gminy  Chełm  Śląski  działał  Punkt  Konsultacyjny  z  siedzibą
w  Gminnym  Ośrodku  Kultury,  stanowiący   miejsce  pierwszego  kontaktu  dla  rodzin   i  osób
u których występują różne problemy życiowe wynikające między innymi ze stanów nietrzeźwości
bądź  uzależnienia  od  alkoholu.  W  Punkcie  Konsultacyjnym  były  udzielane  zarówno  porady
psychologiczne jak i prawne.  W dniach 13.07.2018r – 27.07.2018r  zorganizowane zostały dwa
oddzielne turnusy półkolonii letnich w Gminnym Ośrodku Kultury,  podczas których zrealizowany
został autorski program profilaktyczny oparty na programie profilaktyczno – wychowawczym.

Kontynuowano organizację  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych z  zakresu  samoobrony  dla
dzieci i młodzieży w ramach programu zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym" MOJA
PASAJA MOJA TARCZA" . Zajęcia prowadzone były przez Ośrodek Szkolenia Sztuk Walki " BIG
- KUNG- FU",  podczas roku szkolnego w każdą środę ( od stycznia do czerwca i od września do
grudnia) w godzinach wieczornych, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmie Śląskim. Głównym
celem programu był wszechstronny rozwój osobowości młodych ludzi.

W ramach obchodów Dni Chełmu Śląskiego, tradycyjnie jak co roku od siedemnastu lat,
zorganizowany  został  tzw.  „Bieg  Trzeźwości”  we  wrześniu,   podczas  którego  nad poprawnym
przebiegiem  sportowej  rywalizacji  czuwali  Radni  Gminy,  nauczyciele  i  członkowie  Gminnej
Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  nr  2
w Chełmie Śląskim. W Biegu udział wzięło 204 uczestników.
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5.8.4. Programy zdrowotne

      W 2018 roku z budżetu gminy sfinansowane zostały dla mieszkańców gminy następujące
programy  zdrowotne,  realizowane  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
w Chełmie Śląskim:

• Program zdrowotny ,,Szczepienie mieszkańców gminy Chełm Śląski powyżej 60 roku życia
przeciw grypie”-  zaszczepionych zostało 120 osób

• Program promocji zdrowia:
 -  badanie USG piersi- przebadano 100  kobiet
-  badanie laryngologiczne -badanie słuchu u dzieci klas III szkół podstawowych- przebadano 95
dzieci.
Ze  środków  budżetu  gminy  zakupiono  dla  SP  ZOZ  Chełm  Śląski  aparat  KTG  do  poradni
ginekologicznej.   Ponadto   sfinansowane zostały świadczenia medyczne z  zakresu profilaktyki
społecznej  w Gminnym Przedszkolu  Nr  1  w Chełmie  Śląskim ,  realizowane  przez  higienistkę
szkolną.  

5.8.5.  Program  współpracy  Gminy  Chełm  Śląski  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie nakłada
na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego  obowiązek uchwalenia  programu
współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3
w/w ustawy  w terminie do 30 listopada  roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Rada  Gminy  Chełm Śląski   28.11.2017r.  podjęła  uchwałę  Nr  XXXVI/204/2017  w sprawie
przyjęcia  Programu współpracy  Gminy  Chełm Śląski  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2018 rok.
W 2018 roku  żadna  z działających na terenie Gminy Chełm Śląski organizacji pozarządowych
nie złożyła oferty  realizacji zadań publicznych  w trybie konkursu ofert.

6.  POZYSKIWANIE FUNDUSZY POZABUDŻETOWYCH

6.1.Środki z funduszy unijnych

             W 2018r. złożone zostały następujące wnioski o dofinansowanie zadań z funduszy  
unijnych:

• „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach w Gminie Chełm Śląski” w ramach Osi
Priorytetowej  IV.  Efektywność  energetyczna,  odnawialne  źródła  energii  
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3
Odnawialne źródła energii – konkurs, RPO WSL 2014-2020.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w maju 2018r. Aktualnie trwa procedura oceny
wniosków,  projekt  przeszedł  pozytywnie  ocenę  formalną,  czekamy  na  wyniki  oceny
merytorycznej.  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Śląskiego  kilka  razy  przesunął  już
termin rozstrzygnięcia konkursu, aktualny termin wyznaczony został na maj 2019r.

• „Rozbudowa  drogi  gminnej  ul.  Wieniawskiego  na  odcinku  od  skrzyżowania  
z  ul.  Stacyjną  do  skrzyżowania  z  ul.  Odrodzenia  w  Chełmie  Śląskim”  w  ramach
poddziałania  „Wsparcie  inwestycji  związanych  z  tworzeniem,  ulepszaniem  
lub  rozbudową  wszystkich  rodzajów  małej  infrastruktury,  w  tym  inwestycji  w  energię
odnawialną i w oszczędzanie energii”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.
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Wniosek  o  dofinansowanie  został  złożony  we  wrześniu  2018r.  W  październiku  2018r.
Zarząd Województwa Uchwałą Nr  2441/294/V/2018 z dnia 23.10.2018r. zatwierdził listę
informującą o kolejności przysługiwania pomocy, zgodnie z którą projekt Gminy Chełm
Śląski mieści się w ramach przyznanej puli środków. Czekamy na zakwalifikowanie zadania
do dofinansowania.

6.2. Środki z funduszy krajowych

W lutym 2018r.  złożono  wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły
Podstawowej  nr  1  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Chełmie  Śląskim  (budowa  windy,  klatki
schodowej,  toalet  dla  niepełnosprawnych,  pochylni  wraz  z  przystosowaniem budynku dla  osób
niepełnosprawnych)” w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic  między regionami
III”.
Dofinansowanie  na  realizację  projektu  zostało  przyznane  (umowa  o  dofinansowanie  została
podpisana w lutym 2019r.) Projekt jest w trakcie realizacji (aktualnie trwa procedura przetargowa
mająca na celu wybór Wykonawcy projektu).
W  kwietniu  2018r.  Gmina  Chełm  Śląski  uzyskała  dofinansowanie  w  formie  dotacji  celowej
ze  środków  Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  oraz  pomocy  Postpenitencjarnej  –  Funduszu
Sprawiedliwości  na  zakup  sprzętu  ratownictwa  technicznego  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej
w Chełmie Śląskim.
W 2018r.  Gmina  Chełm  Śląski  uzyskała  dofinansowanie  w  formie  dotacji  celowej  z  budżetu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii  w  ramach  Programu  „Metropolitalny  Fundusz
Solidarności” na realizację dwóch zadań drogowych:

1) Przebudowa drogi gminnej ul. Skalnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chełmską DW
934 do skrzyżowania z drogą dojazdową do pól w Chełmie Śląskim;

2) Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania
z  ul.  Chełmską  DW  934  do  skrzyżowania  z  drogą  gminną  
ul. Wołodyjowskiego w Chełmie Śląskim.

7.  OŚWIATA, KULTURA, SPORT

7.1.Oświata i edukacja

Gmina Chełm Śląski realizowała zadania oświatowe określone w ustawie o samorządzie gminnym
i  ustawach:  Prawo  oświatowe,  ,  ustawa  o  systemie  oświaty,   Karta  nauczyciela  oraz  ustawa
o finansowaniu zadań oświatowych. Jako organ prowadzący Gmina:

• zapewniała  warunki  działania  szkół  i  przedszkola,  w  tym  bezpieczne  i  higieniczne  
 warunki do nauki, wychowania i opieki,
• wykonywała remonty tych obiektów oraz inwestycje w tym zakresie,
• zapewniała  obsługę  administracyjną  i  finansową  dla  podległych  jednostek  
 oświatowych,
• wyposażała  szkoły  i  przedszkola  w pomoce dydaktyczne  i  sprzęt  niezbędny do pełnej  
 realizacji  programów  nauczania,  programów  wychowawczych,  przeprowadzania  
 sprawdzianów i egzaminów oraz innych zadań statutowych,
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•  spełniała  ustawowy  obowiązek  zapewnienia  niepełnosprawnym  dzieciom  (w  wieku
obowiązku szkolnego i przedszkolnego) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
najbliższego  przedszkola  lub  szkoły  z  oddziałami  integracyjnymi  oraz  zwracała  koszty
przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom, których droga do szkoły była dłuższa niż
3 km w przypadku uczniów  kl. I – IV szkól podstawowych i 4km w przypadku uczniów kl. V -
VIII szkół podstawowych i uczniów gimnazjum (do czasu bezpłatnej komunikacji zapewnionej
w Aglomeracji )
•  realizowała  zadania  wynikające  z  możliwości  dofinansowania  pracodawcom  kosztów
kształcenia młodocianych pracowników,
• uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie, udzielana była pomoc materialna. ,
• uczniowie uzdolnieni sportowo otrzymywali stypendia sportowe,
• z budżetu Gminy finansowane były zajęcia na basenie dla dzieci szkół podstawowych
• z  budżetu  Gminy  dofinansowano  koszt  pobytu  dzieci –  mieszkańców  Chełmu,
uczęszczających do przedszkoli poza naszą gminą, 
• z  budżetu  Gminy  przeznaczono  środki  na  wyjazd  dzieci  na  tzw. „Zieloną  szkołę” oraz
na wycieczkę do Warszawy,
• dla  nauczycieli  kontraktowych,  ubiegających  się  o  stopień  awansu  nauczyciela
mianowanego organizowane były stosowne postępowanie i egzamin.

Środki  na  realizację  zadań  oświatowych  pochodziły  z  subwencji  oświatowej
oraz  z dochodów własnych Gminy. Ponadto, na realizację niektórych działań pozyskano środki
zewnętrzne  np.  z  programów  rządowych,  rezerwy  subwencji  oświatowej,  z  Funduszu  Pracy
i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Chełm Śląski jest organem prowadzącym dla: 

• Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Augusta Kardynała Hlonda; ul.
Karłowicza 21

• Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego; ul. Kolberga 1

• Gminnego Przedszkola nr 1 ; ul. Techników 25.

Stan zatrudnienia Nauczycieli i liczba uczniów w 2018r.: 

Placówka /l. oddziałów L. Nauczycieli osoby/etaty L. uczniów/wychowanków

SP1 – 8 w tym 4 integracyjne 23/20,51 118

SP2 - 19 43/38,38 439

GP1 - 10 16/15,22 178

W  celu  wszechstronnego  rozwoju,  rozbudzania  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów,
w  Szkołach  realizowane  są   innowacje  pedagogiczne –  „  Akademia  języka  niemieckiego”
i  „Mamo,  tato  pobaw  się  ze  mną” (SP1);  „Niemiecki  na  start”  i  „Od  gadania
do opowiadania” (SP2) oraz  zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań, m. in. : Zespół Regionalny
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„Gryfnioki”, Zespół taneczny „Iskry”, SKS, Szachy, gimnastyka korekcyjna -    w SP1, a w SP2 -
SKS: piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy. W GP1 dzieci mogą korzystać z zajęć rytmiki,
gimnastyki korekcyjnej i nauki gry w szachy. 

Wszystkie  placówki  są  systematycznie  doposażone  w  pomoce  dydaktyczne  i  sprzęt
sportowy. W 2018r. SP1 została doposażona w EKO – Pracownię, monitory interaktywne, pomoce
dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych. W SP2 zmodernizowano   i  przekształcono
pracownię  biologiczną  i  fizyko-chemiczną,  zakupiono  2  tablice  multimedialne  oraz  przenośną
tablicę multimedialną do terapii i rewalidacji, doposażono  2 pracownie informatyczne i zakupiono
stroje  regionalne.  Ponadto  zostało  gruntownie  odnowione  boisko  przy  Szkole  na  ul.  Kolberga
i  zainstalowano  monitoring  wizyjny  w  obu  budynkach  szkoły.  Dla  przedszkolaków  zakupiono
nowoczesną pomoc dydaktyczną – interaktywny dywan oraz doposażono kuchnię przedszkolną,
zaplecze gospodarcze   i stanowisko administracyjne.  

Z  uwagi  na  funkcjonowanie  w  Gminie  jednego  Przedszkola,  w  kilku  przypadkach,
dla dzieci 5 i 6 letnich odległość do przedszkola przekracza 3 km. Z budżetu Gminy zakupiono bus,
którym, pod opieką pracownika GP1,  dowożone i  odwożone pod dom są wszystkie  dzieci  bez
względu na wiek, które mieszkają w tej odległości (19 dzieci).

7.2.Działalność kulturalna

W 2018  roku  Urząd  Gminy  w  Chełmie  Śląskim  zorganizował  XXII  Dni  Chełmu  Śląskiego,
w  ramach  których  odbyły  się   festyn  rodzinny  i  dożynki  gminne.  Podczas  festynu   m.in.
zorganizowano ogólnopolskie zawody BMX na Skate Parku, wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta ,
Zespół  Zbóje  i  gwiazda wieczoru Zespół  ENEJ.  Podczas  dożynek zaprezentowały się  zespoły
Kopciowiczanki , Gryfnioki i Iskry z SP nr 1 ,  dzieci ze studia tańca działającego przy Gminnym
Ośrodku Kultury, wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta . Gwiazdą wieczoru była Danuta Wiśniewska
i Zespół Stach. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.

Zorganizowano również imprezę sylwestrową dla mieszkańców, gdzie  można było obejrzeć
największe na Śląsku  widowisko  ogni sztucznych.

7.2.1. Gminny Ośrodek Kultury

Jest jednostką organizacyjną, prowadzącą działalność polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu
i  ochronie  kultury  oraz  upowszechnianiu  wiedzy.  GOK  współpracuje  ze  szkołami,
stowarzyszeniami  i  placówkami  kulturalno  –  oświatowymi.  Jest  miejscem,  gdzie  odbywają  się
koncerty, biesiady i warsztaty muzyczne a mała galeria  zapewnia możliwość prezentacji dorobku
artystycznego  twórców.  Ponadto  GOK  jest  organizatorem  konkursów,  turniejów  i  przeglądów
o  zasięgu  gminnym  i  powiatowym.  W GOK  organizowany  jest  również   wypoczynek  dzieci
i młodzieży podczas wakacji i ferii zimowych. 

Głównymi zajęciami adresowanymi do mieszkańców są:

 pracownia plastyczno – ceramiczna,

 zajęcia plastyczne,

 zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach,

 uczestnictwo w Gminnej Orkiestrze Dętej,
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 zajęcia szachowe,

 zajęcia taneczne,

 zajęcia joga

 zajęcia „Rytmisie” dla dzieci w wieku od 0,5 roku (od 2019r.)

 wyjazdy do teatrów, do ciekawych miejsc itp. (od 2019r.)

W GOK bardzo prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego Organem prowadzącym jest
Jezuickie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego   pod  patronem naukowym Akademii
Ignatianum w Krakowie.

Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,  GOK stale  poszerza ofertę  zajęć i  atrakcji,
aby każdy mieszkaniec mógł znaleźć coś dla siebie. 

Na  dzień 31 grudnia  2018 roku GOK zatrudniał  na umowę o pracę 5 osób ( 2,66 etatu) w tym :
1  etat-  dyrektor,  0,5  etatu-  pracownik  merytoryczny,  1/6  etatu  -  księgowa,  0,5  etatu-
kasjer/pracownik administracyjny,  0,5 etatu -sprzątaczka  .

7.2.2. Gminna Biblioteka Publiczna

Celem  działalności GBP jest zapewnienie mieszkańcom Chełmu Śląskiego oraz miast ościennych
bezpłatnego  dostępu  do  zbiorów  Biblioteki,  stymulowanie  potrzeb  czytelniczych,  kulturalnych
i edukacyjnych oraz świadczenie usług informacyjnych dla społeczności lokalnej.
Oprócz podstawowej działalności, polegającej na gromadzeniu, organizacji i udostępnianiu księgo-
zbioru, w GBP prowadzone są lekcje biblioteczne,  konkursy dla czytelników, organizowane są spo-
tkania  autorskie  i  zajęcia  promujące  czytelnictwo  wśród  dzieci  i  młodzieży,  odbywające  się
w Szkołach i Przedszkolu. 
Stan księgozbioru Biblioteki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił  24483  woluminów. W swojej
ofercie  GBP  ma  też  7  tytułów  czasopism  -  są  to  dzienniki,  tygodniki  i  miesięczniki. 
Zbiory są skatalogowane elektronicznie, co umożliwia sprawne sprawdzenie dostępności książki
przez Internet. 
Dodatkowo w siedzibie Biblioteki, w ramach Tygodnia z Internetem, dla osób dorosłych zorganizo-
wano zajęcia pt. „Internet dla seniora” a w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodle-
głości projekcje filmowe: „Pilecki” i „Z dala od orkiestry”.

W  GBP  można  też  bezpłatnie  korzystać  z  dostępu  do  Internetu,  na  specjalnie
przygotowanych w tym celu stanowiskach. 

Biblioteka  została  laureatem Konkursu  Novaedita  „200  książek  do  wygrania”,  została
także przyjęta do Ogólnopolskiego programu „Nasza Mała Biblioteka”.

Na dzień 31 grudnia  2018 roku GBP  zatrudniała na umowę o pracę 6 osób (2,75 etatu)
w tym:  1 etat – dyrektor, 2 x0,5 etatu bibliotekarz, 0,25 etatu - księgowa , 0,25 -etatu kasjer, 0,25
etatu- sprzątaczka .

7.3.Sport

Na podstawie   uchwały  Nr  III/16/2010  Rady  Gminy  Chełm  Śląski  z  dnia  22  grudnia  2010r.
w sprawie określenia  warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych  dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe  w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie  sportowym,   w  2018  roku  przyznane   zostały  stypendia  sportowe
dla   12  zawodników zrzeszonych w klubach sportowych , w następujących dyscyplinach :
- sztuki walki – 1 zawodników
- boks – 1 zawodników
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- judo - 2 zawodników
- szermierka  - 1 zawodnik
- szachy – 3 zawodników
- pływanie- 1 zawodnik
-taniec towarzyski-  3 zawodników .
Wysokość stypendium wynosiła  od 1.000,00 do 2.000,00 zł na rok.

Na  podstawie  uchwały  Nr  XLVII/236/2010  Rady  Gminy  Chełm  Śląski   z  dnia  10.11.2010r.
ze zmianami ,  w 2018 roku przyznane zostały  dotacje  z budżetu gminy dla następujących klubów
sportowych :

• Towarzystwo  Sportowe  STAL  CHEŁM  ŚLĄSKI   na  realizację  zadania  pod  nazwą
,,Organizowanie  współzawodnictwa  sportowego  w  dyscyplinie  piłki  nożnej  na  terenie
gminy Chełm Śląski”,  w wysokości  119.000,00 zł ,

• Uczniowski  Klub  Sportowy  ,,SILESIA-OPTY”Chełm  Śląski  na  realizację  zadania  pod
nazwą „,Organizowanie współzawodnictwa sportowego  dzieci i młodzieży uzdolnionych
sportowo w żeglarstwie i snowboardzie ” , w wysokości 14.000,00 zł ,

• Klub  Sportowy  ,,FLYING.PIGS”  Chełm  Śląski  na  realizację  zadania  pod  nazwą
,,Popularyzacja jazdy na rowerze”, w wysokości  2.000,00 zł 

7.3.1 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

    Gminny  Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) w Chełmie Śląskim utworzony został  z dniem
1  stycznia  2012r.  na  mocy  uchwały  Nr  XI/59/2011  Rady  Gminy  Chełm  Śląski  z  dnia  
10.11.2011r.

W  roku  2018  GOSiR  w  Chełmie  Śląskim  był  organizatorem  imprez  sportowych  :  maraton
fitness,parafialny  turniej  tenisa  stołowego  turniej  piłki  siatkowej  nożnej  i  koszykowej  a  także
zawody strong man. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z fitness na świeżym powietrzu
i  mini  mistrzostwa  w  piłce  nożnej  szkół  podstawowych.  GOSiR  był  też  współorganizatorem
zawodów wędkarskich  i  skata  o  Puchar  Wójta  Gminy Chełm Śląski.  W budynku GOSiR jest
prowadzona siłownia, gdzie pod okiem wykwalifikowanych trenerów można wzmocnić tężyznę
fizyczną.  Ośrodek posiada też dużą gamę zajęć fitness,  które odbywają się codziennie.  GOSiR
prowadzi też zajęcia z tenisa stołowego i szkółkę piłki siatkowej- zajęcia odbywają się w Szkole
Podstawowej 2 w Chełmie Śląskim . 
Na dzień 31 grudnia 2018r. GOSiR zatrudniał na umowę o pracę 7 osób ( 5,75 etatu)  w tym :
1 etat- kierownik, 2 x0,75 etatu - sprzedawcy biletów, 0,75 etatu - instruktor siłowni , 1 etat -
konserwator ,  2x 0,75 etatu - sprzątaczki .

8.  INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY
         

W 2018 roku  Rada Gminy Chełm Śląski   obradowała  na 12  sesjach  zwyczajnych (  w tym
3 sesjach w nowej kadencji ),  3 sesjach  nadzwyczajnych  i podjęła 78 uchwał.
Uchwały Rady Gminy dotyczyły :

1) budżetu gminy i jego  zmian  oraz wieloletniej prognozy finansowej
i jej zmiany                                      - 22 uchwały

2)  zatwierdzenia sprawozdań , udzielenia absolutorium - 3 uchwały
3)  udzielenia pomocy finansowej - 3 uchwały
4)  określenia wzorów i formularzy deklaracji podatkowych - 1 uchwała
5) zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - 4 uchwały
6) spraw oświatowych - 4  uchwały
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7) realizacji rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” - 2 uchwały
8) zdrowia ( powołanie komisji konkursowej i rady społecznej ZOZ) - 3 uchwały
9) podziału  gminy  na  okręgi  wyborcze  i  obwody  głosowania,

zaopiniowania podziału powiatu na okręgi wyborcze - 5 uchwał
10) przyjęcia  programów  tj.  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi;

współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi;    profilaktyki  i
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania
narkomanii; programu ochrony środowiska - 4 uchwały

11)  gospodarki odpadami - 1 uchwała
12) aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwo gazowe i aktualizacji planu odnowy miejscowości - 2 uchwały
13) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  gruntu

z dotychczasowym dzierżawcą - 2 uchwały
14)   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 5 uchwał
15) podwyższenia kapitału zakładowego spółki GSK  - 1 uchwała
16) publicznego transportu zbiorowego - 2 uchwały
17) dopłat do  wody i ścieków , przyjęcia projektu regulaminu dostarczania

wody i odprowadzania ścieków - 3 uchwały
18) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy - 1 uchwała
19) zatwierdzenia planu pracy rady gminy i planu pracy komisji rewizyjnej - 2 uchwały
20) wyboru  przewodniczącego  i  wiceprzewodniczącego  rady,  ustalenia

składu osobowego komisji  rady gminy,  wyborów przewodniczących
komisji.

-8 uchwał

Podjęte przez Radę Gminy Chełm Śląski  uchwały Wójt Gminy  zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2
ustawy o samorządzie gminnym przekazał  do organów nadzoru,  jakimi są w zakresie zgodności
z prawem – Wojewoda Śląski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Żadna z podjętych w 2018 roku uchwał  nie została uchylona przez organy nadzoru.

W okresie sprawozdawczym  Rada Gminy Chełm Śląski  podjęła 30 uchwał będących
aktami prawa miejscowego, które zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych
aktów prawnych, opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Wszystkie uchwały zamieszczone zostały na  internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
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	Na dzień 31.12.2018r. Gmina posiada aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które pokrywa teren Gminy w 100%.
	Na dzień 31.12.2018r. Gmina posiada 18 aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W roku 2019 planuje się wykonanie kolejnych 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
	Na dzień 31.12.2018r. pokrycie obowiązującymi planami kształtuje się na poziomie ok. 42% powierzchni Gminy. Po wykonaniu wyżej wspomnianych 4 planów pokrycie obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego znacznie przekroczy 50% powierzchni Gminy.

