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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  31.12.2019  roku  liczba  ludności  w  Chełmie  Śląskim  wynosiła  6083  osoby.
Na  koniec  2020  roku  liczba  mieszkańców wyniosła  6106  osób  (  w  tym 3192  kobiety  i  2914
mężczyzn),  a  więc   przybyły  w  Chełmie  Śląskim  23  osoby.  Na  koniec  2016  roku  w  gminie
zamieszkiwały 5972  osoby, a więc w ostatnich 4 latach przybyły 134 osoby. W roku 2020 zmarło
57 osób, w tym 25 kobiet  i  32 mężczyzn. Urodziło się 61 dzieci, w tym 29 dziewczynek i 32
chłopców. Osób obchodzących 90-ty rok życia było 14, w tym 10 kobiet i 4 mężczyzn. 

W 2020 roku jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego świętowało 9 par.

STATYSTYKA  MIESZKAŃCÓW WG WIEKU  I  PŁCI

Wiek Mężczyzn Kobiet  Ogółem

0-2 102 92 194

3 36 36  72

4-5 65 74  139

6 42 37  79

7 25 43  68

8-12 189 181  370

13-15 89 101  190

16-17 73 53  126

18 31 18  49

19-65 1840 0  1840

19-60  0 1778  1778

> 65 422 0  422

> 60 0 779  779

ogółem 2914 3192  6106
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3. FINANSE GMINY

3.1. Budżet Gminy 

Budżet Gminy Chełm Śląski na 2020 rok został uchwalony uchwałą nr XV/72/2019 przez
Radę Gminy Chełm Śląski w dniu 18 grudnia 2019 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.

Wykonane dochody i wydatki budżetu  Gminy Chełm Śląski za 2020 roku wyniosły:

- dochody  39.443.032,27 zł., co stanowi  111,7 % planu,

- wydatki   33.815.562,35 zł., co stanowi 90,3 % planu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r.  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(t.j.Dz.U. z 2020r., 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 2020 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 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie 2020 rok

Wykonanie Struktura
(w %)

Wykonanie
planu  (w %)

Dochody ogółem,  w tym: 39.443.032,27 100,0 117,70

- subwencje 6.256.132,00 15,86 100,00

- dotacje 11.284.414,49 28,61 109,32

- dochody własne 21.192.975,78 53,73 117,58

- środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej

709.510,00 1,80 100,00

Dochody ogółem, w tym: 39.443.032,27 100,0 117,70

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

24.975.610,93 63,32 105,46

- pozostałe transfery 1.581.739,37 4,01 98,17

- dochody z podatków i opłat 12.330.015,45 31,26 127,65

- pozostałe dochody 555.666,52 1,41 153,84

Dochody ogółem, w tym: 39.443.032,27 100,0 117,70

- dochody bieżące 36.769.217,09 93,22 108,64

- dochody majątkowe 2.673.815,18 6,78 182,15
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Sytuację finansową gminy określa m.in.  wysokość osiąganych dochodów budżetowych.  Obrazuje
to dochód wyliczony na 1 mieszkańca, który w 2020 roku wynosił 6.459,72 zł.

Natomiast wysokość dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wynosi
3.100,60 zł. 

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 93,22%.  Wskaźnik ten wskazuje jaką
część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące.
Dochody własne Gminy stanowią w dochodach ogółem 53,73%. 

Wydatki budżetu Gminy Chełm Śląski w  2020 roku  zrealizowane zostały w kwocie          
33.815.562,35 zł., z tego:
- wydatki bieżące wyniosły 31.336.583,71 zł., natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 
2.478.978,64 zł. 

Największą pozycję wydatków budżetu gminy w 2020 roku stanowią wydatki na oświatę, pomoc 
społeczną oraz na gospodarkę komunalną. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków 
budżetowych w ujęciu procentowym.

6

Wydatki budżetu gminy w 2020 roku



Wydatki majątkowe w wydatkach ogółem stanowią 7,33%. Zrealizowane inwestycje porównując
do planu stanowiły 77,25%.  
Wykonanie  budżetu  za  2020  rok  zamknęło  się  nadwyżką  w   kwocie  5.627.469,92  zł.,  przy
planowanym  deficycie  w  wysokości  2.138.930,-  zł.    Natomiast,  różnica  między  dochodami
bieżącymi,  a  wydatkami  bieżącymi  określana  jako  wynik  bieżący  osiągnęła  wartość  dodatnią
i wyniosła 5.432.633,38 zł. 
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 13,77%.
Wynik budżetu bieżącego wskazuje, że Gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami
bieżącymi.  Dodatni  wynik  osiągnięty  za  2020  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  okresie  sprawozdawczym  Gmina  wykupiła  wyemitowane  obligacje  w  poprzednich  latach
w kwocie 500.000,- zł. oraz dokonała spłaty zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach
na  dofinansowanie  Programu  Ograniczenia  Niskiej  Emisji  w  Gminie  Chełm  Śląski  w  kwocie
18.750,- zł. Koszty obsługi zadłużenia zamknęły się kwotą 81.847,24 zł.  Łącznie spłata zadłużenia
wraz z  odsetkami w 2020 roku stanowiła  kwotę 600.597,24 zł.,  co stanowi 1,52% uzyskanych
dochodów. Natomiast obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia stanowi 2,83%.
 Im wyższa jest wartość tej relacji, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jednostki
samorządu  terytorialnego.  Po  odliczeniu  obsługi  zadłużenia  poziom  wolnych  środków  stanowi
3.631.250,- 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  2020-2027  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 2020 wyniósł 3.631.250,- zł. Są to zobowiązania z tytułu:
- wyemitowanych  obligacji w kwocie 3.500.000,- zł.,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 131.250,- zł.  
Spłata  zadłużenia  następowała  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem,  w  kwotach  i  terminach
wynikających z zawartej umowy.

We wszystkich  latach 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 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.
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4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na  dzień  31.12.2020  roku   Gmina  Chełm  Śląski  posiada  nieruchomości  gruntowe
o pow.130,65 ha.  Łączna wartość gruntów wynosi 20.243,9 tys. zł.

W strukturze tych gruntów dominują grunty orne – 52,58 ha (40,3 % ogółu), tereny komunikacyjne
– 43,76 ha ( odpowiednio 33,5 %), stawy 13,37 ha (10,2%), tereny zabudowane i mieszkaniowe
15,48 ha (odpowiednio 11,8%), a pozostałe tereny stanowią  5,46 ha (4,2% ogółu).   W porównaniu
do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość gruntu zwiększyła się  o 71,1 tys. złotych.  Ogólna
powierzchnia  gruntów  zwiększyła  się   o  0,62  ha.  Zmiany   w  powierzchni  gruntów  dokonane
w okresie od 31.12.2019 do 31.12.2020 roku w podziale na rodzaj użytków są następujące:

• Użytki rolne zwiększenie o 0,55 ha,
• Tereny komunikacyjne zwiększenie o 0,07 ha.

 Wartość  obiektów komunalnych Gminy Chełm Śląski  wg stanu  na  dzień  31.12.2020 roku
zwiększyła się o kwotę 1.980,5 tys. zł. 

Wartość   pozostałego  majątku  trwałego  Gminy  Chełm  Śląski  na  koniec  okresu
sprawozdawczego   wynosi  80.240,7  tys.  zł.  W stosunku  do  roku  ubiegłego  wartość  majątku
zwiększyła  się o  kwotę 198,4 tys. złotych. 

Zmiana wartości jest wynikiem m.in.:           

- przeprowadzenia termomodernizacji SP nr 2  przy ul. Śląskiej  i ul. Kolberga,

- rozbudowy  budynku SP nr 1,

- wykonania kotłowni gazowej oraz wymiany instalacji c.o. w budynku   przy ul. Owocowej 10,

- modernizacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy,

- zakupu urządzeń na plac zabaw przy ul. Głogowej ,

- modernizacji garażu przy OSP,

- zakupu urządzeń do pomiaru temperatury dla placówek oświatowych,

- nabycia działek pod drogę gminną. 

Gminie  Chełm Śląski  według  stanu  na  dzień  31.12.2020  roku  przysługuje  ograniczone
prawo rzeczowe –  hipoteka.   Cztery prawomocne hipoteki  przymusowo -   kaucyjne stanowią
zabezpieczenie z tytułu zaległości w podatkach lokalnych na kwotę należności głównej 277.791,73
zł.  W stosunku do roku ubiegłego należności  zabezpieczone hipoteką zwiększyły  się   o  kwotę
10.168,00 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. 192 m². 
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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 2014 r., a następnie zaktualizowany
i przyjęty uchwałą Rady Gminy Chełm Śląski nr XLVII/259/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz
uchwałą Rady Gminy Chełm Śląski nr XVII/86/2020 z dnia 30 marca 2020 r.
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 2020 zakończono następujące inwestycje gminne :

- przeprowadzono prace związane z budową wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej
w budynku przy ul. Owocowej 10. Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii  w  ramach  Programu  „Metropolitalny  Fundusz
Solidarności”.  Kwota  dofinansowania:  49  797,00  zł.  Projekt  obejmował  następujące  elementy:
wykonanie wewnętrznej  instalacji  gazowej zgodnie z  dokumentacją,   demontaż i  montaż drzwi
stalowych o odporności EI30 - 2 szt,  demontaż kotła węglowego  centralnego ogrzewania – 1 szt. ,
montaż kotłów gazowych 2 x 35kW, roboty wykończeniowe łącznie z malowaniem pomieszczeń
i uzupełnieniem płytek, montaż przewodu spalinowego;

- wymieniono instalację centralnego ogrzewania w budynku przy ul.  Owocowej 10.  Inwestycja
zrealizowana  przy  pomocy  dotacji  celowej  z  budżetu  Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii
w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Kwota dofinansowania: 173 061,00 zł.
Projekt obejmował następujące elementy: demontaż starej instalacji grzewczej, prace montażowe
elementów  instalacji  grzewczej,  montaż  grzejników  stalowych,  roboty  towarzyszące
i wykończeniowe (zgodnie z dokumentacja techniczną i przedmiarem robót);

- wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Śląskiej 12. Inwestycja
zrealizowana  przy  pomocy  dotacji  celowej  z  budżetu  Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii
w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Kwota dofinansowania: 316 663,00 zł.
Projekt  obejmował  następujące  elementy:  demontaż  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych,
demontaż  okien  i  drzwi  przewidzianych  do  wymiany,  dopasowanie  otworu  do  montażu  nowej
stolarki okiennej i drzwiowej, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dostawa i montaż
parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;

- wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kolberga 1. Inwestycja
zrealizowana przy pomocy dotacji  celowej  z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii  w
ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Kwota dofinansowania: 248 460,00 zł.
Projekt  obejmował  następujące  elementy:  demontaż  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych,
demontaż  okien  i  drzwi  przewidzianych  do  wymiany,  dopasowanie  otworu  do  montażu  nowej
stolarki okiennej i drzwiowej, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dostawa i montaż
parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;

-   zakupiono  specjalistyczne  urządzenia  do  pomiaru  temperatury  do  Szkół  Podstawowych
oraz   do Przedszkola ;

- w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dofinansowano  wymianę 51 szt. pieców c.o. ;

- zakupiono dodatkowe urządzenia na plac zabaw przy ul. Techników 25 oraz urządzenia placu
zabaw przy ul. Głogowej.

- zakończona została  budowa wału  zabezpieczającego Chełm Mały przed powodzią.

W roku 2020 rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje gminne: 

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

-  wykonano  audyt  energetyczny  oraz  kosztorys  inwestorski,  przedmiaru  robót  ,  specyfikacji
wykonania  i  odbioru  robót  dla  wymiany stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  ,  wymiany
grzejników , docieplenia poddasza , docieplenia ścian zewnętrznych w budynku komunalnym przy
ul. Chełmskiej 82 ;

-  wykonano  dokumentację  projektową  dla  zadania  p.n.  „Modernizacja  akustyczna  sali
widowiskowej  w  budynku  przy  ul.  Owocowej  10”  oraz  zawarto  umowę  na  realizację
przedmiotowej inwestycji  ;

- opracowano dokumentację techniczną modernizacji oświetlenia drogowego w ramach zadania p.n.
„Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski”.
Uzyskano  dofinansowanie  na  realizację  przedmiotowego  zadania  inwestycyjnego  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz
efektywne oświetlenie  dla  poddziałania:  4.5.1.  Niskoemisyjny transport  miejski  oraz  efektywne
oświetlenie – ZIT w wys. 996 210,98 zł oraz wdrożono procedurę przetargową w celu wyłonienia
wykonawcy.

5.4. Ład przestrzenny

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Chełm Śląski posiada obowiązujące Studium uwarunkowań
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  które  pokrywa  teren  Gminy  w  100%
oraz 21 aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W roku 2020 wszczęto
procedurę  opracowania  nowego   Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  oraz  uchwalono  3  nowe  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego.
W trakcie procedury opracowania pozostał 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-
procedura została  wydłużona ze względu na zaistniałą  sytuację  epidemiologiczną  i  nowe mapy
powodziowe.
Po  uchwaleniu  wyżej  wspomnianych  3  planów  pokrycie  obowiązującymi  planami
zagospodarowania przestrzennego wyniosło ok. 49% powierzchni Gminy.
W  2020  roku  wpłynęły  4  wnioski  o  wydanie  decyzji  ustalającej  lokalizację  inwestycji  celu
publicznego-  w  roku  2020  wydano  2  decyzje,  pozostałe  2  wydano  początkiem  roku  2021.
Inwestycje  te  dotyczyły:  budowy  sieci  gazowej  n/c, budowy  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji
sanitarnej. 
W roku sprawozdawczym wydano 25 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 23 decyzje dotyczące
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 decyzję dotyczącą zabudowy usługowej oraz 1 decyzję
dotyczącą infrastruktury. Łącznie w roku sprawozdawczym 2020 złożono 37 wniosków o decyzję
o  warunkach  zabudowy-  część  decyzji  została  wydana  w  roku  kalendarzowym  2021,  część
postępowań umorzono (z urzędu lub na wniosek strony). W 2020 roku wydano 124 zaświadczenia
o  przeznaczeniu  terenu  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  lub  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  28  wypisy  (i  wyrysy)
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz 81 zaświadczeń 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
niekorzystnych skutków. 

Osiągnięcie  celów  przedstawionych  w  Programach  Ochrony  Środowiska  jest  możliwe  poprzez
realizację następujących zadań :

I. Ochrona Powietrza Atmosferycznego, w tym :

1. W  roku  2020  kontynuowano  wymianę   starych  kotłów  CO  opalanych  paliwem  stałym
w budynkach mieszkalnych na inne nowoczesne źródła ciepła  realizowaną  w ramach  uchwały
Rady Gminy Chełm Śląski  podjętej w dniu 20 maja 2019r.  w  sprawie przyjęcia  " Programu
Ograniczenia  Niskiej  Emisji  w  Gminie  Chełm  Śląski  realizowanego  w  latach  2019-2027"  .
W dniu 21 maja 2020r. Rada Gminy Chełm Śląski uchwałą  nr XX/100/2020 zmieniła   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"  poprzez  dodanie   jako  nowego  źródła  ciepła  do  kotłów
na paliwo gazowe i  paliwo stałe  kotłów na  biomasę.  Wykonanie usług związanych z obsługą
petenta   i  realizacją  Programu  powierzono   na   podstawie  umowy  nr  GG/26/2020  z  dnia
08.06.2020r.  Bieruńskiej  Fundacji   Inicjatyw  Gospodarczych  z  siedzibą  w  Bieruniu  przy  ul.
Turystycznej  1.   W  2020r.  wymieniono  51  starych  kotłów  CO   na  28  kotłów  węglowych
ECODESIGN   i  23  kotły  gazowe.  Z  budżetu  Gminy  Chełm  Śląski  udzielono  osobom
uczestniczącym  w Programie łącznej dotacji w wys.  357.000,00 zł.  tj. po 7.000,00 zł brutto do
każdego  wymienionego kotła CO.            

2.  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i kotłowni gazowej oraz  wymiana starej instalacji CO 
w budynku przy ul. Owocowej 10 ( GOK).

3.    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 2020
przeprowadzono  34  kontrole  kotłowni  mieszczących  się  w  budynkach  jednorodzinnych
znajdujących się na terenie Gminy Chełm Śląski.  

II. Ochrona Gleby i Powierzchni Ziemi, w tym m.in.

Budowa wałów przeciwpowodziowych 

W 2012 roku Gmina Chełm Śląski  złożyła pozew sądowy o naprawę szkody górniczej polegającej
na  zabezpieczeniu  Chełmu  Małego  przed  powodzią.  Po  trwającym  ponad  pięć  lat  procesie
( w międzyczasie na zlecenie gminy wykonano projekt obwałowania) i kolejnym roku negocjacji
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w pierwszej połowie 2019 roku rozpoczęto prace związane z tą inwestycją.  Roboty prowadziło
Konsorcjum  firm  Hydroinż  i  Hydromax  na  zlecenie  Polskiej  Grupy  Górniczej  Oddział  KWK
“Piast- Ziemowit”, który jest inwestorem zastępczym w oparciu o porozumienie zawarte z Gminą
Chełm Śląski.  W pierwszych dniach grudnia 2020 r. inwestycja została zakończona a 11 grudnia
dokonano jej odbioru. 

Wybudowany  odcinek  wału  o  długości  1228  m jest  wałem ochronnym klasy  III,  który
przebiega w przybliżeniu ok. 30 – 100 m od prawego brzegu rzeki Przemszy. Wykonany jest on
z  gruntów  mineralnych,  które  pokrywają   korpus  wału  zbudowany  ze  skały  płonnej.  Średnia
wysokość wału wynosi  3,2 m, a jego szerokość  w koronie 3,0 do 4,5 m. Nachylenie skarp wynosi
1:2,5.   wzdłuż  wału  po  stronie  odpowietrzanej  przebiega  utwardzona  droga  powodziowa
o  szerokości  4m.  Wał  na   wykonanym odcinku  wyposażony  jest  w  przejazdy  wałowe oraz  2
przepusty wałowe z klapami zwrotnymi.

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  31.12.2020 r. na terenie Gminy :                                                                                            
1)  długość zbiorczej sieci wodociągowej wynosiła  59,50 km,                                                            
2 ) długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 77,38 km.

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

  W 2020 roku  prowadzone były  bieżące remonty dróg gminnych ponadto przeprowadzono remont
ul. Kolberga, polegający na wymianie krawężnika drogowego i przełożeniu chodnika. Opracowano
dokumentację techniczną na budowę ul. Wrzosowej.

 V. Ochrona Przyrody , w tym m. in. tworzenie zieleni urządzonej w obiektach  rekreacyjno -
wypoczynkowych ( istniejących i projektowanych)

     W 2020  roku   place  zabaw  wzbogaciły  się  o  nowe  urządzenia.   Na  placu  zabaw  przy
ul.  Głogowej  zamontowano  zestaw  dżungla  ,  dwa  bujaki  oraz  ważkę.   Plac  zabaw  przy
ul. Techników wzbogacił się o dwa bujaki , a na palcu zabaw w przedszkolu przy ul. Techników 25
zamontowano zestaw klasyczny oraz dwa bujaki .

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

    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.

5.5.2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  (PGN)  przyjęty  przez  Radę  Gminy  Chełm  Śląski
22 czerwca 2016 roku uchwałą nr XVIII/109/2016  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.
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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 – ( rozpoczęto realizację  zadania)
• 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. 2020 , poz. 638 ) Rada Gminy Chełm Śląski każdego roku uchwala program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Chełm Śląski. W 2020 roku podjęta została   uchwała nr XVII/87/2020 Rady Gminy Chełm Śl.
z  dnia  30.03.2020r.  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Chełm Śląski w 2020 roku.
Gmina Chełm Śląski  każdego roku podpisuje  umowę z firmą,  która  kompleksowo zajmuje  się
zjawiskiem bezdomnych zwierząt na terenie naszej miejscowości. W 2020 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 .
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 .  
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 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 2020 r. Gmina Chełm Śląski osiągnęła wszystkie wymagane przepisami poziomy  recyklingu,
odzysku  odpadów,  a  także  ograniczenia  masy  odpadów  biodegradowalnych  przekazywanych
do składowania.

W  2020 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  mogą  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
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. 
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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
31.12.2020 r. znajdowało się 31 mieszkań.

Administrowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi w 2020 r. zajmował się na podstawie
zawartej  w dniu  31.12.2019 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,  obsługa  finansowo-księgowa  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 .
Na terenie  naszej  gminy kursują  autobusy linii  54 ,  149 i  166 .  Linię  autobusową 149 relacji
Katowice - Chełm Śląski - Katowice , linię 166 relacji Chełm Śląski – Lędziny - Chełm Śląski
i  linię  54  relacji  Tychy  –  Chełm  Śląski  -  Tychy  obsługują  nowe  autobusy,  bardzo  często
niskopodwoziowe, co ułatwia pasażerom wsiadanie jak i wysiadania z pojazdu .
Na przystankach oraz na autobusach pojawiło się nowe logo organizatora tj.  Zakład Transportu
Metropolitalnego (ZTM).
Dbając o środowisko naturalne  autobusy kursujące po terenie gminy spełniają najwyższe normy
spalin, a niektóre z nich są  napędzane silnikami na gaz .
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 .
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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 .
W roku 2020 dobiegły końca prace związane z przystąpieniem do ogłoszenia przetargu na wymianę
wszystkich opraw sodowych na oprawy typu led.
Należy  nadmienić,  iż  wszystkie  punkty  świetlne  zostaną  wymienione  na  oprawy  ledowe
a dodatkowo na terenie gminy zostanie zabudowanych 426 nowych punktów świetlnych, co jeszcze
bardziej poprawi stan oświetlenia ulicznego.

5.8. Polityka społeczna

W 2020  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 2020 roku z pomocy GOPS-u skorzystało 106 osób tj. 1,7% 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 2020 r. wydano 45 skierowań dla 99 osób w celu
otrzymania  artykułów spożywczych.
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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 2020  r.  asystent
współpracował  z  6  rodzinami  przeżywającymi  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczej. 

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  2020  roku
wyniosła 18637, przy liczbie 2479 świadczeniobiorców. 

GOPS prowadzi także obsługę Karty Dużej Rodziny. W 2020 r. wydano 90 kart dla 37 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 2020 r. przyznano łącznie 15 stypendiów szkolnych.

W  ramach  realizacji  zadań  wydano  7  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. W Ośrodku działa Punkt Konsultacyjny, który oferuje pomoc psychologiczną dla ofiar
przemocy.

W  2020  roku  Ośrodek  otrzymał  nowe  zadanie  -  obsługę  świadczenia  Chełmski  Bon
Żłobkowy.  Z tej formy wsparcia skorzystało 9 rodzin.

Na  dzień  31  grudnia  2020  r.  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 2020 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.
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 5.8.3.Gminny  Program  Profilaktyki   i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przyjęto uchwałą nr Nr XXVI/138/2020 Rady Gminy
Chełm Śląski z dnia 17 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.

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 2020 roku na  terenie  gminy Chełm Śląski  działał  Punkt  Porad  Prawnych 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. 

Kontynuowano  organizację  pozalekcyjnych zajęć  sportowych  z  zakresu  samoobrony dla
dzieci   i młodzieży w ramach programu zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym" MOJA
PASJA MOJA TARCZA". Zajęcia prowadzone były przez Ośrodek Szkolenia Sztuk Walki " BIG -
KUNG- FU" przez dwa miesiące w każdą środę. W związku z wybuchem epidemii Covid – 19
zajęcia  zostały  zawieszone.  Głównym celem programu był   wszechstronny rozwój  osobowości
młodych ludzi.

5.8.4. Programy zdrowotne

W 2020 r. jedynym programem, finansowanym z budżetu gminy – zrealizowanym  w ZOZ
w Chełmie Śl. było wykonanie badania usg piersi u 80 kobiet, mieszkanek Chełmu Śl. 

Nie  było  możliwe  –  z  uwagi  na  brak  szczepionek  na  rynku  medycznym  –  wykonanie
szczepień  przeciw  grypie  oraz  programu  badania  słuchu  u  uczniów  kl.  III,  z  uwagi
na ograniczenia wynikające z pandemii Covid 19.

Z  budżetu  gminy  dofinansowano  w  2020  r.  zakup  stołu  zabiegowego
w kwocie 10 350,00zł.

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  27.11.2019 r. podjęła uchwałę Nr XIV/66/2019 w sprawie
przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Chełm  Śląski  z  organizacjami  pozarządowymi
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oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2020 rok. Uchwała ta została
unieważniona  rozstrzygnięciem  nadzorczym  Wojewody  Śląskiego.  W  związku  z  powyższym
23  czerwca  2020  r.  ponownie  została  podjęta  uchwała  nr  XXI/104/2020  w  sprawie  przyjęcia
programu współpracy (...)

W  2020  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:

• Budowa  wewnętrznej  instalacji  gazowej  oraz kotłowni  gazowej  w  budynku  przy  

ul. Owocowej 10 w Chełmie Śląskim. Kwota udzielonej pomocy finansowej: 49 797,00 zł.

• „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim przy ul. Śląskiej

12  polegająca  na  wymianie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  wraz  z  malowaniem

pomieszczeń”. Kwota udzielonej pomocy finansowej: 316 663,00 zł.

• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim przy ul. Kolberga 1

polegająca  na  wymianie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  wraz  z  malowaniem

pomieszczeń”. Kwota udzielonej pomocy finansowej: 248 460,00 zł.

• Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul.

Owocowej 10 w Chełmie Śląskim. Kwota udzielonej pomocy finansowej: 173 061,00 zł.

Gmina Chełm Śląski pozyskała środki  na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł światła z  lamp

sodowych  na  oprawy  typu  LED  na  terenie  Gminy  Chełm  Śląski”.  Projekt  jest  współfinansowany

ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  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.  „Niskoemisyjny

transport  miejski  oraz  efektywne oświetlenie”  Poddziałanie  4.5.1.  „Niskoemisyjny  transport  miejski

oraz efektywne oświetlenie – ZIT”. Kwota dofinansowania wynosi  996.211,00 zł.

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
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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,

 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,
 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, Metropolitalnego Funduszu Solidarności  i z Funduszu Pracy. 
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 2020R. 

/DANE NA IX 2020R./: 

Placówka Liczba oddziałów Liczba Nauczycieli Liczba etatów Liczba uczniów/

wychowanków

SP1 8 23 21,38 118

SP2 20 42 39,10 396

GP1 11 21 19,54 255

Działalność  placówek  oświatowych  w  2020r.  została  dostosowana  do  obowiązujących
przepisów wydanych w związku z pandemią COVID-19. 

21



W SP 1 oraz SP 2 zajęcia lekcyjne dla poszczególnych klas były zawieszone w okresie: 
Klasy I-VIII – w okresie 25.03.2020 r. – 26.06.2020 r.

Klasy IV-VIII – w okresie 26.10.2020 r – 9.11.2020 r.

Klasy I-VIII – w okresie 9.11.2020 r – 16.01.2021 r.

GP1  prowadziło zajęcia zdalne w okresie od 16.03.2020 do 24.05.2020 r.
W czasie  ograniczenia  funkcjonowania  placówek  oświatowych  na  terenie  gminy  Chełm

Śląski  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19, podjęto
działania  związane  z  doposażeniem  placówek  do  organizacji  pracy  szkół   i  przedszkola
do kształcenia na odległość oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników
administracji i obsługi.   
Gmina Chełm Śląski, wystąpiła z wnioskami do programów rządowych "Zdalna Szkoła" oraz
"Zdalna  Szkoła+".  W ramach  projektów  pozyskano  łączną  kwotę  104  500  zł,  dzięki  której
dokonano zakupu 34 laptopów, wyposażonych w zestawy słuchawkowe, myszy bezprzewodowe
oraz torby do przenoszenia. Wszystkie laptopy posiadają rozszerzoną gwarancję producenta i są ob-
jęte dodatkowym ubezpieczeniem. Zakupiono także 2 tablety. 
Całość  sprzętu  informatycznego  została  przekazana  do  szkół  w  ilości  proporcjonalnej
do  liczby  uczniów.  W  czasie  zdalnego  nauczania,  sprzęt  był  wypożyczany  najbardziej
potrzebującym uczniom oraz nauczycielom. 
W  związku  z  trwającą   pandemią  COVID-19,  placówki  oświatowe  zostały  doposażone
w kamery termowizyjne, termometry, stacje do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej.

W  celu  wszechstronnego  rozwoju,  rozbudzania  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów,
w Szkołach w 2020 r. realizowano innowacje pedagogiczne - dodatkowe zajęcia poza podstawą
programową nauki języka niemieckiego: w SP 1 pn. „Akademia języka niemieckiego” a w SP 2 pn.
„Niemiecki  na  start” oraz  z  języka  polskiego  –  pn.  „Od gadania  do  opowiadania”.  W SP 1
realizowany  jest  też  program  fundacji  Orange  -  Megamisja  –  cyfrowa  edukacja  polegająca
na  podnoszeniu  kompetencji  nauczycieli  oraz  pomocy  dzieciom  w  odkrywaniu  dobrych
i  bezpiecznych  stron  technologii.   Nauczyciele  organizują  również  zajęcia  pozalekcyjne  i  koła
zainteresowań,  m.  in.:  Zespół  Regionalny  „Gryfnioki”  oraz  Szkolne  Koło  Wolontariatu.  SP 1
współpracuje z Fundacją Młodzi Młodym, celem pozyskania dla szkoły 1% podatku dochodowego.
SP 2 realizuje m.in.  program diagnozy matematycznej „Lepsza Szkoła”,  program terapeutyczny
„Ortografitti” i  program edukacyjny on-line „Aktywni Błękitni”. Obie szkoły realizują rządowy
program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

 Wszystkie  placówki  systematycznie  doposażane  są  w  pomoce  dydaktyczne
i sprzęt sportowy oraz sprzęt do pracy administracyjnej. W GP1, oprócz bieżących zakupów
zabawek oraz sprzętów dla młodszych dzieci, doposażono:

 kuchnię  w  wózek  przewozowy  w  celu  dostarczania  posiłków  do  sal  grup  dzieci
najmłodszych, 

 szatnię przedszkola w nowe szafki dla dzieci,
 plac zabaw w dwa zestawy wielofunkcyjne dla wszystkich dzieci przedszkolnych.

Uruchomiono 11-ty oddział przedszkola, który został w pełni wyposażony w meble, zabawki oraz
dywan. 

W 2020 r.  przeprowadzono następujące inwestycje w budynkach SP2:
 z  zakresu  prac  termomodernizacyjnych:  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej

 w budynku przy ul. Kolberga oraz w budynku przy ul. Śląskiej,
 malowanie elewacji zewnętrznej oraz pomieszczeń w obu budynkach 
 wymiana instalacji monitoringu w budynku przy ul. Kolberga, 

22



7.2.Działalność kulturalna

Z wagi na trwającą pandemię COVID-19 w 2020 roku,  nie była możliwa organizacja Dni

Chełmu  Śląskiego  tj.  Festynu  rodzinnego,  Dożynek,  Biegu  Trzeźwości  oraz  innych  imprez

cyklicznych ( Sylwester) .

7.2.1. Gminny Ośrodek Kultury

Ze  względu  na  sytuację  epidemiologiczną  i  wprowadzone  ograniczenia  placówka  

w  roku  2020  nie  była  w  stanie  przeprowadzić  zaplanowanych  wydarzeń  i  zajęć   zgodnie  

z dotychczasowym zakresem.

Instytucja starała się mimo wszystko wychodzić z ofertą kulturalną dla mieszkańców.

Dla dzieci zorganizowane zostały przedstawienia teatralne zarówno w formie stacjonarnej

jak  i  w  formie  przekazu  internetowego.  W  rygorze  sanitarnym  w  czasie  wakacji  zostały

przeprowadzone zajęcia  warsztatowe takie  jak:  nauka gry na  instrumentach,  zajęcia  plastyczne,

zajęcia teatralne, zajęcia taneczne.

W ramach  współpracy z  Powiatową  Komendą Policji  w Bieruniu  zorganizowany  został

edukacyjny festyn z elementami profilaktyki dla dzieci i rodziców.

Warsztaty  Bożonarodzeniowe  oraz  konkursy  plastyczne  zostały  przeprowadzone

w  formie  hybrydowej  -  placówka  przygotowywała  prezentacje  fotograficzne  z  instrukcjami

dotyczącymi  warsztatów,  uczestnicy  warsztatów  odbierali  w  placówce  materiały

i półprodukty do zrealizowania zadań, które wykonywali w domach.

W ofercie dla dorosłych, w miesiącu lipcu i sierpniu, zaproponowana została nowa oferta

kulturalna - kino letnie, z repertuarem popularnych filmów.  

Koncerty  Gminnej  Orkiestry  Dętej  oraz  koncert  organowy  również  były  przedstawione

w  nowej  konwencji  –  uprzednio  nagrane  koncerty  w  formie  audiowizualnej  udostępniano

na stronach internetowych Gminy Chełm Śląski oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Okres czasowego zamknięcia instytucji wykorzystano na przeprowadzenie prac modernizacyjnych

polegających  na  budowie  wewnętrznej  instalacji  gazowej,  kotłowni  gazowej  oraz  wymianie

instalacji centralnego ogrzewania. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania p.n.

„Modernizacja  akustyczna sali  widowiskowej w budynku przy ul.  Owocowej 10” oraz zawarto

umowę na realizację przedmiotowej inwestycji , która została zrealizowana w 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 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 – sprzątaczka.
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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 2020 r. w GBP: 

- zarejestrowano 22 753 wypożyczenia,

- zarejestrowano 11 537 odwiedzin,

- stan księgozbioru wynosił 26 000 woluminów,

W 2020 r. Biblioteka brała udział w ogólnopolskich projektach: 

- Zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju,

- Z Książką na Start - Mała Książka Wielki Człowiek – 3. edycja,

- Noc Bibliotek 2020,

- Narodowe Czytanie 2020,

- program Centrum Edukacji Obywatelskiej „DoMowy”,
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- Ogólnopolski portal e-usług bibliotecznych - w.bibliotece.pl. 

Dodatkowo zorganizowano i przeprowadzono spotkanie czytelnicze dla uczniów klasy V „Książki

o detektywach”, lekcje biblioteczne dla klas VI, warsztaty biblioteczne   dla młodzieżowej grupy

wolontariuszy, a także warsztaty biblioteczne online dla uczniów klas I-III: „Bajka o Wiśle” oraz

„Dzień Górnika w bibliotece”

Na dzień 31 grudnia 2020 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 2010 r.
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  2020  roku  przyznane   zostały  stypendia  sportowe
dla   14  zawodników zrzeszonych w klubach sportowych , w następujących dyscyplinach :
 - sztuki walki – 1 zawodnik
-  judo - 2 zawodników
- narciarstwo wodne – 2 zawodników
-  szachy – 2 zawodników
- pływanie- 1 zawodnik
- taniec towarzyski-  2 zawodników 
- gimnastyka artystyczna -3 zawodników
- piłka siatkowa – 1 zawodnik 

Wysokość stypendium wynosiła  od 500,00 do 3.800,00 zł na rok.

Na  podstawie  uchwały  Nr  XLVII/236/2010  Rady  Gminy  Chełm  Śląski   z  dnia  10.11.2010  r.
ze zmianami ,  w 2020 roku przyznane zostały  dotacje  z budżetu gminy dla następujących klubów
sportowych :

• Towarzystwo  Sportowe  STAL  CHEŁM  ŚLĄSKI   na  realizację  zadania  pod  nazwą
,,Organizowanie  współzawodnictwa  sportowego  na  terenie  gminy  Chełm  Śląski”,
w wysokości  137.000,00 zł (z powodu pandemii nie wykorzystano pełnej kwoty),

• 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  2020  GOSiR  w  Chełmie  Śląskim  był  organizatorem  imprez  sportowych  :  Wakacje
na  sportowo dla  dzieci  i  młodzieży  z  Chełmu Śląskiego  .  W miesiącu  lipcu  od  poniedziałku
do piątku  w godzinach od 17 do 19 dzieci i  młodzież mogły uczestniczyć  w zajęciach piłki
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nożnej,  grach,  zabawach i zajęciach samoobrony. Wakacje na sportowo cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem  dzieci  i  młodzieży  .Więcej  imprez  sportowych  ze  względu  na  przepisy
epidemiczne nie udało się zorganizować .
Na dzień 31 grudnia 2020r. GOSiR zatrudniał na umowę o pracę 5 osób (4,5 etatu) w tym :   1 etat-
kierownik, 2 x0,75 etatu - sprzedawcy biletów,   1 etat - konserwator ,  1 etat - sprzątaczki .

8.  INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY
  

W 2020 roku   Rada  Gminy  Chełm Śląski   obradowała  na  6   sesjach   zwyczajnych,
5 sesjach  nadzwyczajnych  i  podjęła 62 uchwały.

Uchwały Rady Gminy dotyczyły :

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

- 19 uchwał

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

4)  udzielenia pomocy finansowej -  3 uchwały

5)  stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych -  2 uchwały

6) zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości,  przedłużenia  terminów
płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku
z COVID-19

- 4 uchwały

7) płatności podatków i opłat  za pomocą innego instrumentu płatniczego - 1 uchwała

8) stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - 1 uchwała

9) gospodarki odpadami - 7 uchwał

10) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - 1 uchwała 

11) zmiany uchwały w sprawie ograniczenia  niskiej emisji w gminie - 1 uchwała

12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  najmu lokalu - 1 uchwała 

13)   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przystąpienia
do sporządzenia studium

- 4 uchwały

14) zatwierdzenia aktualizacji planu odnowy miejscowości Chełm Śląski - 1 uchwała 

15) wyznaczenia i granic aglomeracji Chełm Śląski - 1 uchwała

16) spraw oświatowych, wprowadzenia bonu żłobkowego - 6 uchwał
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17) przyjęcia  programów  tj.  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi;
współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi;    profilaktyki
i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania
narkomanii

- 4 uchwały

18) zatwierdzenia planu pracy rady gminy i planu pracy komisji rewizyjnej - 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. 

4  uchwały  zostały  unieważnione  przez  organ nadzoru  -  Wojewodę Śląskiego.  1  z  nich  została
podjęta  ponownie  w  2020  roku  (  dotycząca  bonu  żłobkowego),  a  3  pozostałe  (  dotyczące
gospodarki odpadami)  zostały  podjęte  ponownie w 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym  Rada Gminy Chełm Śląski  podjęła 38 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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