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1. WSTĘP

Na podstawie art.28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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
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2.3. Stan i struktura ludności

Na dzień 31.12.2018 roku liczba ludności w Chełmie Śląskim wynosiła 6040 osób. Na koniec 2019
roku liczba mieszkańców wyniosła 6083 osoby ( w tym kobiety 3190 i mężczyźni 2893).

W ciągu roku 2019 liczba ludności zwiększyła się z 6040 osób do 6083 osób, a więc przybyły
w Chełmie  Śląskim 43  osoby.  Na  koniec  2015  roku  w Chełmie  Śląskim zamieszkiwały  5947
osoby, a więc w ostatnich 4 latach przybyło 136  osób. W roku 2019 zmarło 57 osób, kobiet 30
a mężczyzn 27. Urodziło się 69 dzieci w tym 32 dziewczynki i 37 chłopców. Osób powyżej 90 roku
życia było 35 w tym 28 kobiet i 7 mężczyzn. W 2019 roku jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego
świętowały 3 pary.

STATYSTYKA  MIESZKAŃCÓW WG WIEKU  I  PŁCI

Wiek Mężczyzn Kobiet  Ogółem

0-2 104 98  202

3 25 44  69

4-5 76 64  140

6 26 40  66

7 32 24  56

8-12 185 185  370

13-15 91 90  181

16-17 68 47  115

18 27 35  62

19-65 1851 0  1851

19-60  0 1791  1791

> 65 408 0  408

> 60 0 772  772

ogółem 2893 3190  6083
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3. FINANSE GMINY

3.1. Budżet Gminy 
Budżet Gminy Chełm Śląski na 2019 rok został przyjęty uchwałą nr III/14/2018 przez Radę Gminy
Chełm Śląski w dniu 18 grudnia 2018 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 2019 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w kwocie 32.090.274,61 zł., co stanowi 96,14% planu,

- po stronie wydatków w kwocie 33.343.731,91 zł., co stanowi 86,19% planu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r.  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.23 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 2019 roku, zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy celowych i od innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie dochodów za 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie 2019 rok

Wykonanie Struktura
(w %)

Wykonanie
planu  (w %)

Dochody ogółem,  w tym: 32.090.274,61 100,0 96,14

- subwencje 5.931.116,00 18,48 100,00

- dotacje 8.243.365,70 25,69 98,48

- dochody własne 17.602.969,91 54,86 128,46

- środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej

312.823,00 0,97 100,00

Dochody ogółem, w tym: 32.090.274,61 100,0 96,14

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

21.353.930,45 66,54 99,8

- pozostałe transfery 1.303.666,87 4,06 62,55

- dochody z podatków i opłat 10.154.989,32 31,65 108,12

- pozostałe dochody -722.312,03 -2,25 -

Dochody ogółem, w tym: 32.090.274,61 100,0 96,14

- dochody bieżące 30.822.797,85 96,05 98,27

- dochody majątkowe 1.267.476,76 3,95 62,96

Sytuację finansową gminy określa m.in.  wysokość osiąganych dochodów budżetowych.  Obrazuje
to dochód wyliczony na 1 mieszkańca, który w 2019 roku wynosił 5.275,40 zł.
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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 96,05%.  Wskaźnik ten wskazuje jaką
część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące.
Dochody własne Gminy stanowią w dochodach ogółem 54,86%. 

W 2019 roku Gmina Chełm Śląski zrealizowała wydatki w kwocie 33.343.731,91 zł., z tego:
- wydatki bieżące wyniosły 28.778.284,72 zł., natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 
4.565.447,19 zł. 

Największą pozycję wydatków budżetu gminy w 2019 roku stanowią wydatki na oświatę, pomoc 
społeczną oraz na gospodarkę komunalną. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków 
budżetowych w ujęciu procentowym.

Wydatki majątkowe w wydatkach ogółem stanowią 3,95%. Zrealizowane inwestycje porównując
do planu stanowiły 61,77%.  
Na koniec 2019 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w  kwocie 1.253.457,30 zł.  Natomiast,
różnica  między  dochodami  bieżącymi,  a  wydatkami  bieżącymi  określana  jako  wynik  bieżący
osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 2.044.513,13 zł. 
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 6,37%.
Wynik budżetu bieżącego wskazuje, że Gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami
bieżącymi.  Dodatni  wynik  osiągnięty  za  2019  rok   daje  Gminie  możliwość  realizacji  nowych

6



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  2019  roku  Gmina  zaciągnęła  pożyczkę  w  WFOŚiGW  w  kwocie  150.000,-  zł.
z  przeznaczeniem na  realizację  zadania  pn.  Dofinansowanie  inwestycji  Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji.
W  okresie  sprawozdawczym  Gmina  wykupiła  wyemitowane  obligacje  w  poprzednich  latach
w kwocie 500.000,-  zł.  Koszty obsługi  zadłużenia zamknęły się kwotą 111.501,75 zł.   Łącznie
spłata zadłużenia wraz z odsetkami w 2019 roku stanowiła kwotę 611.501,75 zł., co stanowi 1,91%
uzyskanych  dochodów.  Natomiast  obciążenie  dochodów  własnych  obsługą  zadłużenia  stanowi
3,47%. Im wyższa jest wartość tej relacji, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności
jednostki  samorządu terytorialnego.  Po odliczeniu obsługi  zadłużenia poziom wolnych środków
stanowi 4.000.000,- zł. 

3.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Obowiązek  sporządzenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  (WPF)  wynika  z  zapisów  ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2027 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
2019 wyniósł 4.150.000,- zł. Są to zobowiązania z tytułu:
- wyemitowanych  obligacji w kwocie 4.000.000,- zł.,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 150.000,- zł.  
Spłata  zadłużenia  następowała  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem,  w  kwotach  i  terminach
wynikających z zawartej umowy.

W latach 2020-2027 planowany poziom nadwyżki operacyjnej kształtuje się następująco:
- rok 2020 –    699.944,00 zł.
- rok 2021 – 1.562.273,00 zł.
- rok 2022 – 1.479.851,00 zł.
- rok 2023 – 1.909.112,00 zł.
- rok 2024 – 1.350.384,00 zł.
- rok 2025 – 2.804.008,00 zł.
- rok 2026 – 3.270.332,00 zł.
- rok 2027 – 3.749.714,00 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 2020 – 3.631.250,- zł.
- rok 2021 – 3.093.750,- zł.
- rok 2022 – 2.556.250,- zł.
- rok 2023 – 2.018.750,- zł.
- rok 2024 – 1.600.000,- zł.
- rok 2025 – 1.200.000,- zł.
- rok 2026 –    600.000,- zł.
- rok 2027 –            0,00 zł.

7



4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na  dzień  31.12.2019  roku   Gmina  Chełm  Śląski  posiada  nieruchomości  gruntowe

o pow.130,03 ha.  Łączna wartość gruntów wynosi 20.172,8 tys. zł.

W strukturze tych gruntów dominują grunty orne – 52,03 ha (40 % ogółu), tereny komunikacyjne –

43,69 ha (  odpowiednio 33,6 %),  stawy 13,37 ha (10,3%), tereny zabudowane i  mieszkaniowe

15,48 ha (odpowiednio 11,9%), a pozostałe tereny stanowią  5,46 ha (4,2% ogółu).   W porównaniu

do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość gruntu zmniejszyła się  o 135,0 tys.  złotych.

Ogólna powierzchnia gruntów zwiększyła się o 1,02 ha. Zmiany  w powierzchni gruntów dokonane

w okresie od 31.12.2018 do 31.12.2019 roku w podziale na rodzaj użytków są   następujące:

• Użytki rolne zwiększenie o 0,23 ha,’

• Tereny mieszkaniowe zmniejszenie o 0,72 ha,

• Tereny komunikacyjne zwiększenie o 1,51 ha.

 Wartość  obiektów  komunalnych  Gminy  Chełm  Śląski  wg  stanu  na  dzień   31.12.2019  roku

zwiększyła się o kwotę 2.095 tys. zł. Wartość  pozostałego majątku trwałego Gminy Chełm Śląski

na  koniec  okresu  sprawozdawczego   wynosi  80.042,3  tys.  zł.  W stosunku  do  roku  ubiegłego

wartość majątku zwiększyła  się o  kwotę 711,4 tys. złotych. 

Zmiana wartości jest wynikiem m.in.:

- modernizacji budynku GP nr 1 przy ul. Techników 25,

- przeprowadzenia termomodernizacji budynku SP nr 1,

- modernizacji budynku  ZOZ,

- przebudowy ul. Wieniawskiego,

- wymiany kotłów c.o.,

- modernizacji placu zabaw przy ul. Techników,

- rozbudowy oświetlenia ulicznego,

- budowy garaży przy ul. Kolberga  i Techników,

- nabycia działek pod drogę gminną. 

Gminie  Chełm Śląski  według  stanu  na  dzień  31.12.2019  roku  przysługuje  ograniczone  prawo

rzeczowe  –   hipoteka.   Cztery  prawomocne  hipoteki  przymusowo  -   kaucyjne  stanowią

zabezpieczenie z tytułu zaległości w podatkach lokalnych na kwotę należności głównej 267.623,73

zł.  W  stosunku  do  roku  ubiegłego  należności  zabezpieczone  hipoteką  zmniejszyły   o  kwotę

70,80 zł. 

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. 
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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
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.
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5.3. Inwestycje

W roku 2019 zakończono następujące inwestycje gminne :

- przebudowano ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia. Inwestycja była
dofinansowana  z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020  w  ramach
poddziałania  "Wsparcie  inwestycji  związanych  z  tworzeniem,  ulepszeniem  lub  rozbudową
wszystkich  rodzajów  małej  infrastruktury,  w  tym  inwestycji  w  energię  odnawialną
i w oszczędzanie energii" operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Zakres w/w
inwestycji  obejmował  rozbudowę drogi  o  długości  457,38 m od skrzyżowania  z  drogą gminną
ul. Stacyjną do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Odrodzenia o szerokości 3,5 m wraz z dwoma
naprzemiennymi mijankami dla pojazdów;

-  wymieniono kocioł c.o.  w budynku komunalnym przy ul.  Chełmskiej  82.  Stary kocioł   uległ
awarii,  nieopłacalna  była  jego  naprawa,  wobec  czego  dokonano  jego  wymiany  na  nowy.
Wymieniony kocioł spełnia normy klasy 5 ECODESIGN;

-  wybudowano  budynek  garażowy  przy  budynku  komunalnym  ul.Kolberga  1  oraz  na  terenie
GOSiR;

- wykonano modernizację monitoringu wokół Szkoły Podstawowej  nr 2 przy ul. Śląskiej;

-  przeprowadzono  prace  związane  związane   z  rozbudową  i  przebudową  budynku  Szkoły
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim
(budowa windy, klatki schodowej, toalet dla niepełnosprawnych , pochylni wraz z przystosowaniem
budynku dla osób niepełnosprawnych).Inwestycja była dofinansowana w formie dotacji  celowej
w  ramach  środków  Powiatowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  ramach
obszaru  B  "Programu  wyrównania  różnic  między  regionami  III".  Kwota  środków  PFRON
przyznanych na realizację projektu : 74.892,31 zł. Inwestycja obejmowała budowę windy , klatki
schodowej,  toalet  dla  niepełnosprawnych,  pochylni  wraz  z  przystosowaniem budynku dla  osób
niepełnosprawnych;

- wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im.  Augusta  Kardynała  Hlonda w Chełmie  Śląskim.  Inwestycja  była  dofinansowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa
IV  "Efektywność  energetyczna,  odnawialne  źródła  energii  w  infrastrukturze  publicznej
i  mieszkaniowej",  Poddziałanie  4.3.1.  "Efektywność  energetyczna  i  odnawialne  źródła  energii
w  infrastrukturze  publicznej  i  mieszkaniowej  -  ZIT".  Kwota  dofinansowania  600.000,00  zł.
Zakres prac obejmował docieplenie stropodachu łącznie z wymianą obróbek blacharskich  i rynien,
docieplenie  ścian  zewnętrznych  warstwą  styropianu  wraz  z  położeniem tynku  ozdobnego  oraz
wymieniona została stara instalacja centralnego ogrzewania;

-  wykonano  modernizację  budynku  Gminnego  Przedszkola   nr  1  poprzez  docieplenie  ścian
zewnętrznych  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  budową  przyłączy  gazu
i  kotłowni  gazowej.  Inwestycja  była  dofinansowana  w  formie  dotacji  celowej  z  budżetu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Spójności".
Kwota dofinansowania : 613.770,00 zł. W ramach inwestycji wymieniona została stolarka okienna
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i  drzwiowa  zewnętrzna,  ocieplone  zostały  ściany  zewnętrzne  warstwą  styropianu  łącznie
z  położeniem tynku ozdobnego,  wymienione zostały również  obróbki  blacharskie,  rynny i  rury
spustowe.  Wykonane zostało  nowe przyłącze  gazu do budynku oraz  nowa kotłownia  gazowa ,
w której zamontowano dwa piece gazowe o mocy  60 kW każda. W kuchni do przygotowania
posiłków zostały zabudowane piece gazowe;

- docieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach budynku Samodzielnego Publicznego  Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim. Inwestycja była dofinansowana w formie dotacji celowej
z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz
Solidarności".  Kwota dofinansowania :  269.738,00 zł.  Inwestycja  polegała na dociepleniu ścian
piwnic  warstwą  styropianu  łącznie  z  wykonaniem  izolacji  p.wilgociowej,  docieplono  ściany
zewnętrzne  budynku  łącznie  z  wykonaniem  tynku  ozdobnego.  Został  również  docieplony
stropodach budynku z wymianą obróbek blacharskich , wymianą rynien i rur spustowych;

- wykonano drenaż opaskowy wokół budynku SP ZOZ wraz z jego podłączeniem do studzienki
zbiorczej.  Ponadto  został  wykonany  nowy  odcinek  kanalizacji  sanitarnej  od  budynku  poprzez
studnię pośrednią do studzienki zbiorczej kanalizacji sanitarnej ;

- w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dofinansowano do wymiany 40 szt. pieców c.o.;

-  w ramach współpracy z  Polską Grupą Górniczą doposażono plac zabaw przy ul.  Techników.
W ramach  zadania  gmina  wykonała  nawierzchnię  z  płyt  gumowych.  Na  tak  przygotowanym
podłożu zamontowano urządzenia placu zabaw i ławki, a całość placu ogrodzono;

- wykonano oświetlenie części ul. Romera od skrzyżowania z ul. Górnośląską ;

- dobudowano pojedyncze  lampy oświetlenia ulicznego przy ulicach : Techników , Wiosennej ,
Stacyjnej i Chełmskiej; 

- zainstalowano system monitoringu na terenie arboretum przy ul. Techników;

- wykonano oświetlenie terenu arboretum przy ul. Techników .

W roku 2019 rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje gminne :

-  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  rejonie  ulicy  Czerniny,  zakończono  wykonanie  aktualizacji
i doprojektowania dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji ;

- prace projektowe na budowę chodnika wzdłuż ul. Wiosennej,  przebudowę  ul. Orkana , budowę
ul.  Wrzosowej  oraz  przebudowę  ul.  Bocznej  Chełmskiej  (polegającej  na  budowie  systemu
odwadniającego) ;

- zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę ul. Osada II ;

- budowę oświetlenia na ul. Chełmońskiego. W 2019 r. opracowano projekt dla budowy oświetlenia
ulicznego wzdłuż ulicy Chełmońskiego i uzyskano pozwolenie na budowę;
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- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Wymiana źródeł światła z lamp sodowych
na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski". Dokumentacja została wykonana i złożono
wniosek  o  dofinansowanie  w/w  inwestycji  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  Oś  priorytetowa  IV  Efektywność  energetyczna,
odnawialne  źródła  energii  i  gospodarka  niskoemisyjna  Działanie  4.5.1  Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Typ projektu : 4 Poprawa efektywności energetycznej
oświetlenia;

-  wykonano dokumentację  na budowę wewnętrznej  instalacji  gazu oraz kotłowni gazowej  przy
ul. Owocowej 10 i uzyskano pozwolenie na budowę;

- zlecono opracowanie projektu na modernizację akustyczną sali widowiskowej przy ul. Owocowej
10 . Realizacja rozwiązań tego projektu ma poprawić parametry akustyczne sali widowiskowej;

-   kontynuowano  rozpoczęte  prace  budowlane  przy  budowie  wału  ochronnego  rzeki  Przemszy
w  ramach  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”.  Prace  te  w  2019  r.  realizowane  były  na  najbardziej  newralgicznym  odcinku

inwestycji – od ulicy Olimpijskiej ( DW 780) do wału ochronnego cieku Imielinka. 

5.4. Ład przestrzenny

Na  dzień  31.12.2019  r.  Gmina  posiada  obowiązujące  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego,  które  pokrywa  teren  Gminy  w  100%  oraz  18  aktualnych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W roku 2019 przeprowadzono procedurę
wykonania  kolejnych  4  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego-  procedurę
zakończono  początkiem  2020  r.  W  maju  2020  r.  3  miejscowe  plany  zagospodarowania
przestrzennego zostały uchwalone , 1 mpzp czeka  na uchwalenie.
Po  uchwaleniu  wyżej  wspomnianych  4  planów  pokrycie  obowiązującymi  planami
zagospodarowania przestrzennego znacznie przekroczy 50% powierzchni Gminy.
W  2019  roku  wydano  3  decyzje  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego
(1 wniosek wycofano). Inwestycje te dotyczyły: budowy sieci gazowej n/c, budowy sieci gazowej
śr/c , rozbudowy oświetlenia ulicznego ulicy Chełmońskiego. 
W  roku  sprawozdawczym  wydano  22  decyzje  o  warunkach  zabudowy,  w  tym  18  decyzji
dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 decyzje dotyczące zabudowy usługowej,
1decyzję  dotyczącą  infrastruktury  oraz  1  decyzję  dotyczącą  zabudowy  gospodarczej.  Łącznie
w roku sprawozdawczym 2019 złożono 35 wniosków o decyzję o warunkach zabudowy- część
decyzji została wydana w roku kalendarzowym 2020, część postępowań umorzono (z urzędu lub
na  wniosek  strony).  W  2019  roku  wydano  142  zaświadczenia  o  przeznaczeniu  terenu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, 22 wypisy (i wyrysy) z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 44
zaświadczenia   o objęciu działki obszarem/specjalną strefą rewitalizacji.
Obowiązujące  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego  dostępne  są  na  stronie
internetowej Gminy oraz na stronie BIP.
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5.5.Ochrona środowiska

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

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 następujących zadań :

I. Ochrona Powietrza Atmosferycznego, w tym :

1.  20  maja  2019  r.  Rada  Gminy  Chełm  Śląski  uchwałą  nr  VIII/38/2019  przyjęła  "Program
Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowany w latach 2019-2027”.      W celu
jego  realizacji  Rada  Gminy  Chełm Śląski  podjęła  uchwałę  nr  VIII/39/2019  w sprawie   zasad
kwalifikowania  i  trybu  udzielania  dotacji  osobom  fizycznym  zakwalifikowanym  do    udziału
w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji  w Gminie Chełm Śląski realizowanego  w latach 2019-
2027.

      Działając zgodnie z w/w uchwałami w 2019 r. zrealizowano I etap modernizacji istniejących
systemów  grzewczych  w  budynkach  mieszkalnych  jednorodzinnych  w  Gminie  Chełm  Śląski
w ramach którego wymieniono 40 starych nieekologicznych węglowych źródeł  ciepła  na nowe
ekologiczne  źródła  ciepła,  w  tym  na  22  kotły  gazowe  i  18  kotłów  węglowych  KLASY 5.
Gmina pokryła  każdemu inwestorowi  uczestniczącemu w Programie  do  70% wartości  kosztów
wymiany starego źródła ciepła na nowe, ale nie więcej niż 7.000,-zł brutto. Koszt realizacji I etapu
Programu  wyniósł  551.299,54  zł.  Kwota  dofinansowania  wyniosła  280.000,00  zł  i  została
zapłacona  ze  środków  :
a)  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach
na  podstawie  umowy  pożyczki  w  kwocie  150.000,00  zł,
b)  budżetu  Powiatu  Bieruńsko  -  Lędzińskiego  na  podstawie  umowy  w  kwocie  40.000,00zł,
c) budżetu Gminy Chełm Śląski w kwocie 90.000,00 zł.    

2.   Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Hlonda        
w Chełmie Śląskim , w tym m. in. docieplenie ścian  zewnętrznych ,  piwnic , fundamentowych       
i stropodachu.  Wymiana instalacji CO.

3.  Termomodernizacja Gminnego Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim, w tym m. in. docieplenie 
ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.  Budowa wewnętrznej instalacji 
gazowej  - montaż 2 kotłów gazowych wraz z osprzętem.

 4.Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie 
Śląskim, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych , piwnic oraz stropodachu budynku.

5.Wymiana starego, węglowego kotła CO na kocioł węglowy KLASY 5 w budynku komunalnym, 
wielorodzinnym przy ul.Chełmskiej 82 w Chełmie Śląskim.

6. 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.                              
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W roku 2019 przeprowadzono 5 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  I-szym  półroczu 2019 r. rozpoczęto prace budowlane przy budowie wału ochronnego rzeki
Przemszy  w ramach 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.   Prace prowadzone  są
na  najbardziej  newralgicznym odcinku inwestycji  –  od ulicy  Olimpijskiej  (  DW 780)  do wału
ochronnego cieku Imielinka.     W 2019 r. wykonano stopę wału i w 60 % korpus wału . Do ich
realizacji wykorzystano między innymi materiał skalny zgromadzony w 2018 r. , który wbudowano
w korpus wału.   

 2. Kontynuacja wapnowania gleb.                                                                                                         
W 2019 r. 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 2  tony wapna  nawozowego typu Florovit, 
zwapnowano pow. 4 ha.

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  31.12.2019r na terenie Gminy :                                                                                              
1)  długość zbiorczej sieci wodociągowej wynosiła  59,16 km,                                                            
2 ) długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 77,24 km.

    W 2019r. zakończono prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej ul. Czerniny    
( aktualizacja i doprojektowanie dokumentacji technicznej dla zadania ). Uzyskano pozwolenie    na
realizację inwestycji. Aktualnie czekamy na informację dot. możliwości dofinansowania  inwestycji
ze środków unijnych. 

IV. Ochrona przed hałasem , w tym m. in.  budowa, remont i modernizacja dróg gminnych.

W 2019r.  na   bieżąco  prowadzone  były   remonty  dróg  gminnych.   Wykonano  rozbudowę  ul.
Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do Odrodzenia.

V. Edukacja Ekologiczna, w tym m.in. :

1. Organizacja wyjazdów rolników na targi i wystawy rolnicze.  W 2019 r. sfinansowano wyjazd 
rolników mieszkających na terenie Gminy na Targi Rolnicze   w Kielcach AGROTECH 2019. 2. 
Realizacja programów edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych i przedszkola. 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  politykę
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 zrealizowane)
• Termomodernizacja Gminnego Przedszkola nr 1 (zadanie zrealizowane)
• Wymiana źródeł światła – zadanie nie zostało zrealizowane
• Realizacja PONE (zadanie w toku 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 2019 roku podjęta została   uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Chełm Śl. z dnia 12.03.2019 r.
w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności na terenie gminy Chełm Śląski w 2019 roku.
Gmina Chełm Śląski  każdego roku podpisuje  umowę z firmą,  która  kompleksowo zajmuje  się
zjawiskiem bezdomnych zwierząt na terenie naszej miejscowości. W 2019 roku podpisano  umowę
z firmą Handlowo-Usługową Mariusz Jurczyk z Zawiercia. 
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 .
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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. 

Ustawa  ta  nakłada  na  Gminę  obowiązek  organizacji  systemu  gospodarowania  odpadami
komunalnymi w zamian za opłatę wnoszoną przez właścicieli nieruchomości do budżetu gminy.

       We wrześniu 2019 r.  weszła w życie  nowelizacja powyższej ustawy, która wprowadziła
obowiązek segregacji odpadów komunalnych (segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała
się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów). Jest to związane z koniecznością osiągnięcia
przez  Gminę  wskaźników  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  t.j.  poziomy  recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia  i  odzysku innymi metodami  odpadów surowcowych oraz
ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych
do składowania; wynikających z rozporządzeń wykonawczych do przedmiotowej ustawy. 

W 2019 r. Gmina Chełm Śląski osiągnęła wszystkie wymagane przepisami poziomy  recyklingu,
odzysku  odpadów  a  także  ograniczenia  masy  odpadów  biodegradowalnych  przekazywanych
do składowania.

W  2019 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełm Śląski zajmowała się
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  takie  jak:  odpady  zielone  i  ogrodowe,  papier  i  tekturę,  tworzywa sztuczne,  metale,
opakowania  metalowe,  szkło,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  meble  i  inne  odpady
wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory z wyłączeniem samochodowych, zużyte opony,
przeterminowane  leki  i  chemikalia,  tekstylia,  odpady  z  drobnych  remontów  budowlanych,
styropian,  wełna  mineralna. Wyposażenie  PSZOKU  w  pojemniki  i  kontenery  oraz  obsługę,
zapewnił przedsiębiorca w ramach umowy  na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych –
Spółka Master – odpady i Energia.

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
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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. 

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.

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 31.12.2019 r. znajduje się 31 mieszkań w tym
8 mieszkań socjalnych.
Administrowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi w 2019 r. zajmował się na podstawie
zawartej  w  dniu  31.12.2018  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

Z dniem 01.01.2019 r. 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 Śląski – Lędziny -
Chełm Śląski i linie 54 relacji Tychy – Chełm Śląski -Tychy .
Wszystkie dotychczasowe rozkłady jazdy, nazewnictwo przystanków ich lokalizacja zostały takie
same .
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 .
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W  ramach  współpracy  z  Górnośląsko-  Zagłębiowską  Metropolią  nadal  obowiązuje  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.

5.8. Polityka społeczna

W 2019 roku  z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu
w  kwocie  35.000,00  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 1995 r. 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  2019  roku
z pomocy GOPS-u skorzystało 135 osób tj.  2,2% 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  2019  r.  wydano  56  skierowań  dla  132  osób  w  celu  otrzymania
artykułów spożywczych.

W  ramach  swojej  działalności  Ośrodek  udziela  pomocy  rodzinom  dysfunkcyjnym  z  dziećmi.
Pomoc  ta  realizowana  jest  poprzez  działania  asystenta  rodziny,  który  wspiera  rodziny
w przezwyciężeniu  trudności  związanych  z  opieką  i  wychowaniem dzieci.  W 2019  r.  asystent
współpracował  z  6  rodzinami  przeżywającymi  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczej. 
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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  2019  roku
wyniosła 14652, przy liczbie 1310 świadczeniobiorców. 

GOPS prowadzi także obsługę Karty Dużej Rodziny. W 2019 r. wydano 139 kart dla 54 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 2019 r. przyznano łącznie 18 stypendiów szkolnych.

W ramach realizacji zadań wydano 2 decyzje dla 2 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.
W 2019 r.  został uruchomiony Punkt Konsultacyjny, który oferuje pomoc psychologiczną dla ofiar
przemocy.

Na  dzień  31  grudnia  2019r.  w  GOPS  zatrudnionych  w  ramach  umowy  o  pracę  było 14
pracowników  (13,25  etatu)  w  tym:   1  etat  –  kierownik,  1  etat  –  główny  księgowy,  1  etat  –
pracownik socjalny,  2 etaty -  specjalista pracy socjalnej, 4,75 etatu – samodzielny referent, 1 etat -
starszy referent, 2 etaty – opiekunka środowiskowa, 0,5 etatu – sprzątaczka.

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 2019 roku  do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 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 2019 r. przyjęto uchwałą nr   XV/75/2019  Rady Gminy Chełm
Śląski z dnia  18 grudnia 2019 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. 
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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 terminie od 01.07.2019 r. do 26.07.2019 r.  zorganizowane zostały trzy
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" MOJAPASAJA
MOJA TARCZA". Zajęcia prowadzone były przez  Stowarzyszenie BIG BUDO POLSKA, 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 szkołach na terenie gminy przeprowadzone
zostały warsztaty i pogadanki profilaktyczne a w Gminnym Ośrodku Kultury koncerty i spektakle. 

W ramach  obchodów  Dni  Chełmu  Śląskiego,  tradycyjnie  jak  co  roku  od  osiemnastu  lat,  we
wrześniu  zorganizowany  został  tzw.  „Bieg  Trzeźwości”,  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 200 uczestników .

5.8.4. Programy zdrowotne

 W  2019  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 200  kobiet
-   badanie  laryngologiczne  -badanie  słuchu u  dzieci  klas  III  szkół  podstawowych-  przebadano
26 dzieci.
Ze środków budżetu gminy zakupiono dla  SP ZOZ Chełm Śląski  aparat  elektrokardiograficzny
wraz z wózkiem oraz stołem kardiologicznym do ekg,  defibrylator,  ssak,  detektor tętna płodu,
AMBU, pulsoksymetr.
  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 2003 r. 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  28.11.2018 r. podjęła uchwałę Nr II/10/2018 w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego  na 2019 rok.
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W 2019 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
     
        Gmina  Chełm  Śląski  uzyskała  dofinansowanie  w  formie  dotacji  celowej  z  budżetu Górnośląsko-

Zagłębiowskiej  Metropolii  w  ramach  Programu  „Metropolitalny  Fundusz  Solidarności”  na  realizację
następujących zadań:

• „Modernizacja  budynku  SP  ZOZ  w  Chełmie  Śląskim  poprzez  docieplenie  ścian  zewnętrznych,
stropodachu oraz fundamentów”. 

Inwestycja polegała na dociepleniu ścian piwnic warstwą styropianu łącznie z wykonaniem izolacji
p. wilgociowej, docieplono ściany zewnętrzne budynku łącznie z wykonaniem tynku ozdobnego.
Docieplony został również stropodach budynku łącznie z wymianą obróbek blacharskich, wymianą
rynien i rur spustowych. Kwota udzielonej pomocy finansowej: 269 738,- zł.

• „Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni,
docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej”. 

Inwestycja polegała na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Docieplone zostały również ściany
warstwą styropianu łącznie z tynkiem ozdobnym.  W ramach inwestycji  wykonane zostało nowe
przyłącze gazu do budynku oraz nowa kotłownia gazowa. Kwota udzielonej pomocy finansowej:
613 770,-zł.

Gmina  Chełm  Śląski  otrzymała  środki  finansowe  z  Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  oraz
Pomocy Postpenitencjarnej  –  Funduszu Sprawiedliwości  w wysokości  54 900,-  zł  z  przeznaczeniem na
zakup  wyposażenia  i  sprzętu  ratownictwa  na  rzecz  jednostki  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chełmie
Śląskim. W ramach projektu nabyty został quad przeprawowy.  

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 przedszkole w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do
pełnej  realizacji  programów  nauczania,  programów  wychowawczych,  przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów oraz innych zadań statutowych,

•  spełniała zgodnie z ustawą obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego
transportu i opieki  w czasie przewozu do  przedszkola lub szkoły  z oddziałami integracyjnymi
lub szkoły specjalnej,

• zapewniała  wszystkim  dzieciom  w  wieku  przedszkolnym,  których  droga  z  domu  do  GP1
przekracza 3 km oraz dzieciom klas 1-4, których droga do Szkoły przekracza 3 km, bezpłatny
dowóz do placówek i odwóz do domu oraz opiekę w czasie przewozu,
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•  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 postępowania 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, 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 2019r. /dane na IX 2019r./: 

Placówka Liczba
oddziałów

Liczba
Nauczycieli osoby

Liczba etatów Liczba uczniów/
wychowanków

SP1 8 23 21,38 117
SP2 19 39 36,07 383
GP1 10 17 15,58 243

W  celu  wszechstronnego  rozwoju,  rozbudzania  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów,
w  Szkołach  realizowane  są  innowacje  pedagogiczne  -  dodatkowe  zajęcia  poza  podstawą
programową nauki języka niemieckiego – w SP1 pn.  „Niemiecki na start” a w SP2 pn. „Od gadania
do  opowiadania”.  W SP 1  realizowane  są  też  programy  fundacji  Orange:  dla  klas  młodszych
Megamisja – cyfrowa edukacja polegająca na podnoszeniu kompetencji nauczycieli oraz pomocy
dzieciom    w  odkrywaniu  dobrych  i  bezpiecznych  stron  technologii  ,  a  dla  klas  starszych
#SuperKoderzy  –  nauka  podstaw programowania  i  robotyki.  Nauczyciele  organizują  też  liczne
zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań, m. in. : Zespół Regionalny „Gryfnioki”, Zespół taneczny
„Iskry”, Szachy, gimnastyka korekcyjna, SKS: piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy. Szkoły
organizowały  tradycyjnie  wyjazdy  uczniów  na    tzw.  „Zielone  Szkoły”  oraz  na  wycieczki
edukacyjne. W GP1 dzieci mogły korzystać  z zajęć rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i nauki gry
w  szachy.  Wszystkie  placówki  są  systematycznie  doposażane  w  pomoce  dydaktyczne  i  sprzęt
sportowy  oraz  sprzęt  do  pracy  administracyjnej.  W  SP2  zmodernizowano  i  przekształcono
pracownię biologiczną, zakupiono  2 tablice multimedialne, wprowadzono dziennik elektroniczny.
Doprowadzono też do dobrego stanu technicznego i odmalowano salę gimnastyczną z zapleczem
oraz  wymieniono  płytki  podłogowe  w  jadalni.  W  GP1,  oprócz  bieżącego  doposażenia  sal
w  zabawki,  kolejne  sprzęty  dla  młodszych  dzieci  zamontowano  na  placu  zabaw
w przedszkolnym ogrodzie. 
Do dużych inwestycji wykonanych w 2019 roku w placówkach oświatowych należy zaliczyć:

• modernizację budynku Przedszkola wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, dociepleniem
ścian  i wymianą stolarki zewnętrznej oraz pomalowanie ścian w salach dla dzieci, jadalni
i pokoju nauczycielskim,
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• rozbudowę i  przebudowanie  budynku  SP1  –  budowa  windy,  klatki  schodowej,  toalet  dla
niepełnosprawnych, pochylni wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych. 

7.2.Działalność kulturalna

W 2019  roku  Urząd  Gminy  w  Chełmie  Śląskim  zorganizował  XXIII  Dni  Chełmu  Śląskiego,
w ramach których odbyły się  festyn rodzinny i dożynki gminne. Podczas festynu  m.in.  wystąpiła
Gminna Orkiestra Dęta , Zespół Fajters , Zespół GANG MARCELA i gwiazda wieczoru Zespół
BACIARY. Podczas dożynek zaprezentowały się  m.in. zespoły Kopciowiczanki, Gryfnioki ,  dzieci
ze studia tańca działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta .
Gwiazdą  wieczoru  była  czeska  piosenkarka  GABI  GOLD.  Po  raz  pierwszy  przy  dużym
zaangażowaniu gospodarzy zorganizowano Mini zwierzyniec, który był dużą atrakcją dla dzieci.
Imprezę dożynkową zakończyła tradycyjnie zabawa taneczna.

W sierpniu 2019 r.  pod patronatem Wójta Gminy Chełm Śląski, przy SP nr 2 w Chełmie
Śląskim, Stowarzyszenie Związek Kynologiczny w Polce, zorganizował Krajową Wystawę Psów
Rasowych.  

Zorganizowano również imprezę sylwestrową dla mieszkańców, gdzie  można było obejrzeć
pokaz  sztucznych  ogni  -  zwycięski  pokaz   z  Międzynarodowego  Konkursu  Pirotechnicznego
w Poczdamie w 2019 r .

7.2.1. Gminny Ośrodek Kultury

Gminny  Ośrodek  Kultury  (GOK)  w  Chełmie  Śląskim    jest  samodzielną instytucją kultury
finansowaną  z budżetu Gminy Chełm Śląski.  Podstawowym zadaniem GOK jest  zaspokajanie
i rozwój potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, upowszechnianie wiedzy oraz propagowanie
kultury.

Do zadań realizowanych przez placówkę należy:

-  organizacja  zróżnicowanego  programu  kulturalnego;  GOK  realizuje  to  przez  przedstawienia
teatralne  i  koncerty  artystyczne  (m.in.  koncerty  muzyków  sceny  polskiej,  występy  Gminnej
Orkiestry  Dętej  czy  biesiady śląskie).  W ramach tego działania  Ośrodek współpracuje  również
z  ościennymi  placówkami,  aby  dzięki  wymianie  oferty  kulturalnej,  zaproponować  różnorodną
ofertę,

- realizacja programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych; w ramach tego zadania
GOK proponuje programy dostosowane do potrzeb i umiejętności poznawczych grupy docelowej,
dla najmłodszych tworzone są przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej, dla młodzieży
przewidziane  są  edukacyjne prelekcje  i  koncerty,  a  dla  dorosłych  organizowane  są  spotkania
prozdrowotne.  We współpracy  z  Jezuickim Centrum Kształcenia  Ustawicznego  i  Zawodowego
w Mysłowicach, GOK zapewnia też ofertę edukacyjną dla seniorów, współorganizując Uniwersytet
Trzeciego Wieku,

- popularyzacja turystyki krajoznawczej; GOK oferuje mieszkańcom Gminy wachlarz wycieczek
o różnym profilu – zarówno kulturalnych, jak i tych przyrodniczych, 

- koordynacja działań kulturalnych na terenie Gminy; regularna współpraca z różnymi podmiotami
funkcjonującymi w obszarze tworzenia wydarzeń o profilu kulturalnym,
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- promocja i rozwój regionalnych tradycji; Ośrodek zapewnia warunki do podtrzymania śląskiego
folkloru, a także rozwoju ludowego i artystycznego rękodzieła. Działania te realizowane są poprzez
wspieranie i promowanie zespołu regionalnego  oraz współorganizację konkursów i przeglądów
o tematyce regionalnej,

- wsparcie rozwoju talentów, twórczości kulturalnej oraz aktywności społecznej w sferze kultury;
działania, w szczególności sprofilowane na rozwój dzieci i młodzieży, obejmują m.in. tworzenie kół
zainteresowań (np. koła szachowego), zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych i rytmicznych
oraz  organizacja  warsztatów  sezonowych  związanych  z  Bożym  Narodzeniem  i  Wielkanocą
przeznaczonych dla całych rodzin.

7.2.2. Gminna Biblioteka Publiczna

Celem działalności GBP jest zapewnienie mieszkańcom Chełmu Śląskiego oraz miast ościennych
bezpłatnego dostępu do zbiorów Biblioteki  oraz Internetu,  stymulowanie potrzeb czytelniczych,
kulturalnych i edukacyjnych oraz świadczenie usług informacyjnych dla społeczności lokalnej. 

Podstawowa działalność polega na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru. 
Księgozbiór stanowią: literatura beletrystyczna dla dorosłych,literatura beletrystyczna dla dzieci      
i młodzieży, literatura naukowa, lektury, literatura popularnonaukowa, czasopisma. 
Zbiory są skatalogowane elektronicznie, co umożliwia sprawne sprawdzenie dostępności książki     
w katalogu online dostępnym na stronie http://biblioteka.chelmsl.pl/

Zakres usług bibliotecznych obejmuje:
• udzielanie informacji bibliotecznej i katalogowej, 
• wypożyczanie książek na zewnątrz,
• udostępnianie zbiorów na miejscu,
• zapewnienie dostępu do katalogu online,
• rezerwacje książek na miejscu i przez telefon,
• bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu, 
• lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne dla uczniów i przedszkolaków,
• spotkania literackie z autorami,
• organizowanie imprez bibliotecznych i edukacyjnych, wystaw.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w GBP:
- stan księgozbioru wynosił 25 314 woluminów,
- zarejestrowano  22 753 wypożyczeń,
- zarejestrowano 11 537  odwiedzin.

W 2019 r. Biblioteka brała udział w ogólnopolskich projektach:
- Zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
-  Kodowanie  w  bibliotece  -  warsztaty  z  kodowania  dla  uczniów  szkoły  podstawowej,  lekcje
pokazowe dla przedszkolaków z wykorzystaniem robotów Photon oraz warsztaty programowania
dla uczniów przeprowadził Szymon Wałowski - ambasador sieci LABIB.
- Z Książką na Start  - Mała Książka Wielki Człowiek – 2 edycja.
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-  Ogólnopolski  Tydzień  Bibliotek  -  zorganizowano  spotkanie  z  Magdaleną  Majcher,  Hanną
Maciejewską, Urszulą Kępką
- Podziel się pasją – Czytanie na Śniadanie 2 edycja.
- Ogólnopolski portal e-usług bibliotecznych -  w.bibliotece.pl.

Na dzień 31 grudnia 2019 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  2019  roku  przyznane   zostały  stypendia  sportowe
dla   12  zawodników zrzeszonych w klubach sportowych , w następujących dyscyplinach :
 - sztuki walki – 1 zawodnik
-  judo - 1 zawodnik
- narciarstwo wodne – 2 zawodników
-  szachy – 3 zawodników
- pływanie- 1 zawodnik
- taniec towarzyski-  2 zawodników 
- gimnastyka artystyczna -1 zawodnik
- piłka siatkowa – 1 zawodnik 

Wysokość stypendium wynosiła  od 500,00 do 3.500,00 zł na rok.

Na  podstawie  uchwały  Nr  XLVII/236/2010  Rady  Gminy  Chełm  Śląski   z  dnia  10.11.2010  r.
ze zmianami ,  w 2019 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  140.000,00 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 17.000,00 zł ,

7.3.1 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Gminny  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  (GOSiR) w Chełmie Śląskim utworzony został   z dniem
1 stycznia 2012 r. na mocy uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10.11.2011 r.
W roku 2019 GOSiR w Chełmie Śląskim był organizatorem imprez sportowych :  turniej  piłki
siatkowej kobiet, parafialny turniej tenisa stołowego, turniej piłki siatkowej nożnej i koszykowej
a  także  festyn  rodzinny  na  sportowo,  który  zgromadził  bardzo  dużo  uczestników.  Dużym
zainteresowaniem cieszyły się także 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
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Śląskim . W obiekcie GOSiR można także skorzystać z dużej oferty masaży i z usług kosmetyczki,
w tym celu  GOSiR wynajmuje lokal osobie prywatnej.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. 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 ,  2 x 0,75 etatu - sprzątaczki .

8.  INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY
  

W 2019  roku   Rada  Gminy  Chełm  Śląski   obradowała  na  10   sesjach   zwyczajnych,
i 2 sesjach  nadzwyczajnych  oraz  podjęła 57 uchwał.

Uchwały Rady Gminy dotyczyły :

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

- 19 uchwał

2) zaciągnięcia pożyczki - 1 uchwała

3)  zatwierdzenia sprawozdań , udzielenia  wotum zaufania i absolutorium - 4 uchwały 

4)  udzielenia pomocy finansowej - 1 uchwała

5)  stawek podatku od nieruchomości - 1 uchwała

6) zmiany stawek opłat za zagospodarowanie odpadami - 1 uchwała

7) spraw oświatowych - 3  uchwały

8) pomocy społecznej - 2 uchwały 

9) nadania i zmiany statutów - 3 uchwały 

10) przyjęcia  programów  tj.  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi;
współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi;    profilaktyki  i
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania
narkomanii 

- 3 uchwały 

11) ograniczenia  niskiej emisji w gminie - 2 uchwały

12) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  gruntu
z dotychczasowym dzierżawcą

- 1 uchwała 

13)   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 5 uchwał

14) podwyższenia kapitału zakładowego spółki GSK  -1 uchwała 

15) dopłat do  wody i ścieków - 2 uchwały

16) rozpatrzenia skargi - 1 uchwała
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17) wyboru przewodniczącego i ustalenia składu  osobowego komisji - 2 uchwała

18) zatwierdzenia planu pracy rady gminy i planu pracy komisji rewizyjnej - 2 uchwały 

19) diet i zwrotu  kosztów podróży radnych - 1 uchwała

20) wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach - 2 uchwały 

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. 

1 uchwała została unieważniona przez organ nadzoru - Wojewodę Śląskiego.

W okresie sprawozdawczym  Rada Gminy Chełm Śląski  podjęła 21 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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