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WSTĘP

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie
gminnym, burmistrz co roku ma obowiązek do 31 maja przedstawić
Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport podsumowuje
działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.
W naszym raporcie przedstawiamy przede wszystkim realizacje
polityk, strategii, programów, uchwał rady miejskiej.
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DEMOGRAFIA GMINY ANDRYCHÓW

Liczba ludności Gminy Andrychów na dzień 31.12.2019 r. wynosiła ogółem 42866 mieszkańców, w tym na
terenie miasta 19511 mieszkańców, a na terenach wiejskich 23355 mieszkańców. Dane te dotyczą osób
zameldowanych na pobyt stały. Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: tereny miejskie
– 19831, tereny wiejskie – 23325. W stosunku do stanu na koniec 2018 roku liczba mieszkańców Gminy
Andrychów zmniejszyła się o 290 osoby.
Statystyka stałych mieszkańców

43156
Liczba mieszkańców

42866

2018 r.

2019 r.

Poniżej przedstawiono liczbę stałych mieszkańców w rozbiciu na poszczególne miejscowości według
stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. Warto zauważyć, że liczba ta z roku na rok w każdej miejscowości
utrzymuję się na podobnym poziomie natomiast w Andrychowie ma tendencję spadkową.
Lata

Andrychów

Brzezinka

Inwałd

Roczyny

Rzyki

Sułkowice

Targanice

Zagórnik

2018 19831

738

3347

4331

3154

5524

3929

2302

2019 19511

723

3338

4382

3151

5542

3931

2288

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach-stan na 31.12.2019 r.
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Statystykę stałych mieszkańców naszej Gminy wg płci i wieku na 31.12.2019 r. przedstawia poniższy wykres,
z którego wyraźnie widać, iż zdecydowaną większość w przedziałach wiekowych 61-81 oraz 81< stanowią
kobiety podobnie jak w latach poprzednich.
Statystyka stałych mieszkańców wg płci i wieku na dzień 31.12.2019 r.
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Na terenie Gminy w roku 2019 zarejestrowano 435 urodzenia. Liczba zgonów była wyższa i wyniosła 474.
Wobec tego zanotowano ujemny przyrost naturalny.
W Gminie Andrychów wg stanu na 31.12.2019 r. zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 93
cudzoziemców podobnie jak rok wcześniej, gdzie liczba ta wyniosła 94. Większość stanowią obywatele
Ukrainy.
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URZĄD STANU CYWILNEGO W ANDRYCHOWIE

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zdarzenia i czynności prawne mające wpływ na stan cywilny osoby.
Rejestracja tych zdarzeń ma istotne znaczenie dla obywatela i państwa. Akty stanu cywilnego stanowią
źródło informacji m. in. dla ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, statystyki. Rejestracja stanu
cywilnego wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego jest zadaniem zleconym z zakresu
administracji rządowej. Terytorium gminy stanowi okręg rejestracji stanu cywilnego.
1. Odpisy aktów wydane z rejestru stanu cywilnego:

2. Ilość sporządzonych aktów małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Andrychowie.
a) ogółem w 2018 r. - 248

b) ogółem w 2019 r. - 261
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3. Liczba sporządzonych aktów zgonów w Urzędzie Stanów Cywilnego w Andrychowie.
a) ogółem w 2018 r.- 238

b) ogółem 2019 r. - 241

4. Liczba sporządzonych aktów urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Andrychowie
a) ogółem w 2018 r. - 64

b) ogółem w 2019 r. - 77

5. Migracja aktów z ksiąg stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
a) ogółem w 2018 r. - 2673

b) ogółem w 2019 r. - 2618
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6. Zlecenia przesłane do innych Urzędów Stanu Cywilnego
a) ogółem w 2018 r. - 1462

b) ogółem w 2019 r. - 1400

7. Ilość wydanych zaświadczeń
a) ogółem w 2018 r. - 174

b) ogółem w 2019 r. - 216

8. Inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:
a) ogółem w 2018 r.

b) ogółem w 2019 r.
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9. Organizacja Jubileuszy przez Urząd Stanu Cywilnego w Andrychowie – ilość par małżeńskich:
a) ogółem w 2018 r. - 110

b) ogółem w 2019 r. - 102
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FINANSE GMINY ANDRYCHÓW

BUDŻET GMINY ANDRYCHÓW W 2019 ROKU

Wyszczególnienie

Plan
31.12.2019 r.

Wykonanie
31.12.2019 r.

% wykonania

Dochody

210.763.192 zł

213.545.518 zł

101,32

dochody bieżące

197.143.296 zł

197.392.962 zł

100,13

dochody majątkowe

13.619.896 zł

16.152.556 zł

118,60

Wydatki

229.797.425 zł

224.909.347 zł

97,87

wydatki bieżące

184.610.547 zł

179.945.985 zł

97,47

wydatki majątkowe

45.186.878 zł

44.963.362 zł

99,51

w tym:

w tym:

Budżet Gminy Andrychów w 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości 11.363.829 zł.
Dochód Gminy Andrychów na 1 mieszkańca w 2019 roku wyniósł 4.982 zł.
Struktura dochodów gminy w 2019 r.:
•
•
•
•
•

dochody własne
89.502.458 zł
dotacje celowe
61.817.601 zł
subwencja ogólna
49.298.287 zł
dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych 9.360.503 zł
dotacje z funduszy celowych
3.566.669 zł

Struktura dochodów Gminy Andrychów w 2019 r. według źródeł
dochody własne
41,91%

dotacje z funduszy
celowych
1,67%

subwencja ogólna
23,09%
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Struktura wydatków gminy w 2019r.:
a) wydatki bieżące

179.945.985 zł

w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
wydatki na obsługę długu publicznego

•
•
•
•
•
•

b) wydatki majątkowe

38.107.675 zł
70.456.323 zł
9.992.022 zł
59.281.455 zł
785.695 zł
1.322.815 zł
44.963.362 zł

w tym:
•
•
•
•

inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki na programy finansowane
z udziałem środków unijnych
wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego

Wydatki Gminy Andrychów na 1 mieszkańca w 2019 r. wyniosły

41.119.362 zł
4.482.626 zł
3.844.000 zł
5.247 zł.

Struktura wydatków Gminy Andrychów w 2019r.

POZOSTAŁE
13,64%

OŚWIATA I
WYCHOWANIE
30,21%

KULTURA FIZYCZNA
9,41%

GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA
5,69%

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
5,98%
TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ
9,87%
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PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY ANDRYCHÓW W 2019 ROKU

Przychody budżetu Gminy Andrychów w 2019 roku wyniosły 27.738.639 zł, a rozchody 8.345.376 zł.
ZADŁUŻENIE GMINY ANDRYCHÓW

Gmina Andrychów w 2019 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 24.000.000 zł. Zadłużenie Gminy
Andrychów na dzień 31.12.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 65.787.105 zł, co
stanowi 30,80% dochodów wykonanych. Środki te przeznaczone zostały na realizowane zadania
inwestycyjne.
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Na realizację zadań Gmina Andrychów pozyskuje zewnętrzne środki finansowe, zarówno unijne jak też
krajowe. Z pozyskanych środków realizowane są inwestycje, projekty edukacyjne i społeczne.
W 2019 roku Gmina Andrychów pozyskała środki finansowe m.in.:
- z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań:
•
•
•
•
•
•
•
•

,,Przebudowa drogi bocznej od ul. Działy w Brzezince” 134.900 zł,
„Budowa prawostronnego chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781 w Sułkowicach” 77.325 zł,
,,Budowa prawostronnego chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781 w Targanicach” 41.000 zł,
,,Bezpieczna Małopolska 2019”
/zakup 4 zestawów aparatów powietrznych, 2 agregatów
prądotwórczych, 1 kompletu odzieży ochronnej/
11.800 zł,
,,Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START” 9.500 zł,
,,Jeżdżę z głową” 14.500 zł,
„Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych” 122.266 zł,
„Rozbudowa i modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Inwałdzie – etap II” 48.000 zł,

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na
realizację projektów pn.:
„Akcja edukacyjna”
109.104 zł,
„Akcja edukacyjna dla Ciebie” 18.636 zł,
„Wykorzystaj swoją szansę”
273.556 zł,
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu
publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego” 7.498.753 zł,
• Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów” 19.442 zł,
• „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów
inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie 1.052.003 zł,
• „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Andrychów”
311.278 zł,
•
•
•
•

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadań
pn.:
• ,,Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Inwałdzie - etap II”
50.000 zł
• ,,Zakup 8 kompletów ubrań bojowych” w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i
likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny strażak” - 13.159 zł,
• Program Edukacyjny „Dbam o to co mnie otacza” - 3.510 zł,
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z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: Budowa krytej pływalni przy ul. Włókniarzy
w Andrychowie” w ramach Programu Sportowa
•

Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019 - 3.500.000 zł.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu Gminy Andrychów zawarta została w dokumencie
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2019 rok oraz z realizacji programów
wieloletnich”.
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ZADANIA INWESTYCYJNE

Zestawienie zadań
komunikacyjna”

inwestycyjno-remontowych
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Zestawienie zadań inwestycyjno-remontowych zrealizowanych w roku 2019 „Pozostałe zadania”
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ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2019 ROKU
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MIEJSKA KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Na terenie Gminy Andrychów z dniem 1 stycznia 2018 roku uruchomiono 8 linii miejskiej komunikacji
publicznej łączących wszystkie sołectwa z miastem oraz linię osiedlową.
Ceny i opłaty za korzystanie z usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej w Andrychowie określa
Uchwała Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. dostępna w poniższym
linku:
https://bip.malopolska.pl/umandrychow,a,1378949,uchwala-nr-xl-410-17-rady-miejskiej-w-andrychowiez-dnia-26-pazdziernika-2017-r-w-sprawie-uprawnien-.html
Rozkłady jazdy autobusów miejskich dostępne pod adresem: http://andrychow.eu/rozklad-jazdy/
W 2019 roku autobusy przejechały łącznie 886.990 wozokilometrów, a Gmina na świadczenie usług
komunikacyjnych wydatkowała w 2019 roku 1 925 947,59 zł.
Do końca kwietnia 2019 roku usługi w zakresie świadczenia usług w miejskich przewozach pasażerskich
świadczyło dwóch operatorów: MK TRANS Karol Warchał oraz PKS Południe Sp. z o.o.
Po przeprowadzeniu nowego postępowania przetargowego od 1 maja 2019 usługi na wszystkich liniach
świadczy PKS Południe Sp. z o.o.
W celu realizacji powyższego zadania w roku 2017 dokonano zakupu 14 fabrycznie nowych autobusów
marki KAPENA, typ IVECO 72 C Urby - za kwotę 10.194.240,00 zł.
Temat został zrealizowany jako jeden z elementów projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz
z zakupem taboru autobusowego”, na realizację którego w dniu 09.08.2018r. została podpisana umowa
nr: RPMP.04.05.02-12-0384/17-00-XVII/305/FE/18 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś. Priorytetowa
4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2
Niskoemisyjny transport miejski-SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W zakres projektu poza zakupem 14 szt. autobusów, wchodzą również inne zadania, tj.:
1. „Budowa, przebudowa, modernizacja i remont zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul.
Batorego 24 w Andrychowie”.
Realizacja przedmiotowego zadania wyniosła: 1.326.198,30 zł.
Budowa, przebudowa, modernizacja i remont zaplecza technicznego objął swym zakresem m.in. dwie
hale, tj.:
- halę nr 1 warsztatowo-garażową (wykonano: roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, adaptacyjne,
instalacje wewnętrzne, wyposażenie pomieszczeń roboty wykończeniowe),
- halę nr 2 gospodarczo-garażową (wykonano: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, obudowę ścian,
stolarkę i ślusarkę otworową zewnętrzną, konstrukcję dachu, pokrycie dachu, instalację odgromową,
roboty remontowo-budowlane, roboty adaptacyjne – budowlane, roboty wykończeniowe pomieszczeń,
instalacje wewnętrzne i urządzenia techniczne, wyposażenie pomieszczeń).
2. „Podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Andrychów”, w tym:
a/ wymiana 444 szt. opraw oświetleniowych sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne
oprawy LED na drogach publicznych i wewnętrznych w Gminie Andrychów, za kwotę 1.187.291,41 zł
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b/ modernizacja-dobudowa 85 szt. energooszczędnych opraw LED na drogach publicznych
i wewnętrznych w Gminie Andrychów, za kwotę 487.229,29 zł.
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K –
ul. Włókniarzy w Andrychowie”.
Realizacja przedmiotowego zadania wyniosła: 923.596,68 zł.
4. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1754K ul. Lenartowicza
w Andrychowie”.
Łączna realizacja przedmiotowego zadania w roku 2019 wyniosła: 3.078.862,25 zł, w tym wykonanie
rzeczowe elementów robót objętych dofinansowaniem ze środków unijnych wynosiło: 1.968.251,21 zł.
5. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z systemem dynamicznej informacji
przystankowej i systemem monitoringu wizyjnego w Gminie Andrychów”. W ramach zadania wykonano
w roku 2019:
a) adaptację pomieszczeń dla stanowisk dyspozytorskich centrum monitoringu wizyjnego za łączną
kwotę: 553.474,89 zł;
b) projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Andrychów za kwotę
84.870,00 zł. Koszty całego zadania wynoszą łącznie 453.870,00 zł i jego zakończenie zaplanowane
zostało na rok 2020.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Bulwary nad
Wieprzówkąprzekształcenie
terenu wzdłuż
Wieprzówki w
miejsce spotkań i
rekreacji
mieszkańców

2018-2021

Wstępna
koncepcja
projektowa

Brak

2.

Spotkajmy się w
pałacu! rewitalizacja
zabytkowego
zespołu
pałacowoparkowego
Bobrowskich w
Andrychowie

2017-2020

Program
FunkcjonalnoUżytkowy

31 580 499 zł

2018-2023

Etap I Wyburzenie
zagrażającej
życiu
kamienicy w
centrum
miasta – ul.
Rynek 3

2018-2019

Brak

4.

Zagospodarowani
e przestrzeni
publicznej przy
blokach
mieszkalnych na
ul. Starowiejskiej
dla potrzeb
rekreacyjnosportowych
mieszkańców
osiedla

5.

Poprawa
dostępności do
infrastruktury
sportowej obszaru
rewitalizacji.
Zagospodarowani
e terenu
przyszkolnego przy
Zespole Szkół nr 1
w Andrychowie

Wartość
dofinansowania
ze środków
zewnętrznych

Budżet Gminy
Andrychów RPO WMlista rezerwowa
147 596 zł

0

Budżet Gminy
Andrychów

2023

Brak

ND

Budżet Gminy Andrychów

Poprawa estetyki
przestrzeni
centrum wraz z
pielęgnacją
lokalnego
dziedzictwa
Andrychowa

0

2018-2019

Zrealizowano w
2018

Inwestycja
zakończona
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990 643 zł

733 756 zł

Budżet Starostwa
Powiatowego w
Wadowicach, środki
RPOWM

3.

ND

Budżet Gminy
Andrychów

1.

Źródło
finansowania
zadania

Dotychczasowa/
planowana
wartość projektu

Przewidywany
termin
zakończenia
realizacji
zadania

Aktualny stan
realizacji

Termin realizacji
wpisany w GPR

Nazwa zadania

Nr zadania

Zadania z listy podstawowej (stan na dzień 11.03.2020 r.)
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Sport + rekreacja =
integracja.
Zagospodarowani
e terenu
przyszkolnego przy
Szkole
Podstawowej nr 4
w Andrychowie

2017-2018

Całość
zadania
Zrealizowano w
2018

Inwestycja
zakończona

2 198 257 zł

7.

Poprawa komfortu
życia
mieszkańców
MetalowcówWłókniarzy poprzez
modernizację
infrastruktury
komunikacyjnej

2017-2019

Zrealizowano
2017-2019

Inwestycja
zakończona

6 798 270 zł

2017-2019

Zrealizowano
2018-2019

2019

2 8 212 578 zł

2018-2020

Wykonana
dokumentacja
projektowa
Zrealizowano
etap I robót
bud. – 1 098
805 zł

2019- 2023

9 500 000 zł

18 999 000,12 zł

9.
Przestrzeń wspólna
dla osiedla Olszyny
– integrowanie
przez
projektowanie

Budżet Gminy
Andrychów + środki z
RPO WM

Budżet
Gminy
Andrychów
,
Ministerstw
o Sportu

3 500 000 zł

0

Budżet Gminy
Andrychów

Budowa krytej
pływalni przy ul.
Włókniarzy.

745 804 zł

Pańska Góra –
kompleksowe
zagospodarowani
e przestrzeni
rekreacyjnej i
parkowej

20172021

W trakcie
realizacji

2019-2022

11.

Prowadzenie Klubu
Integracji
Społecznejmiejsca
reintegracji
społecznej i
zawodowej

2017-2023

Brak realizacji

2023

11 812 125 zł

Budżet Gminy
Andrychów +
środki z RPO
WM

10.
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ND

Budżet Gminy
Andrychów

8.

298 200 zł

Budżet Gminy
Andrychów,
Ministerstwo sportu

6.
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REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GM INY ANDRYCHÓW NA LATA 2014 -2020
Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2019 mających bezpośrednie odzwierciedlenie
w realizacji celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020.
Poszczególne zadania inwestycyjne wykonane w roku 2019 są realizacją celów strategicznych
i wypełniają zapisy poszczególnych kluczowych zadań zawartych Strategii Rozwoju Gminy Andrychów
na lata 2014-2020. Poniższe zestawienie przyporządkowuje inwestycje odpowiednim kluczowym
zadaniom zawartym w strategii.
Cel strategiczny: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem
edukacji i aktywnością mieszkańców
•

•

Zadanie I.1.6 Inicjowanie działań w zakresie powiększenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie
gminy- „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych
terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie”.
Zadanie I.1.9 Współpraca i lobbowanie w zakresie zapewnienia potrzeb energetycznych
w poszczególnych częściach gminy – powołanie spółki energetycznej - Andrychowska
Elektrociepłownia (AEC Sp. z o.o.).

Cel strategiczny: Wysoka dostępność komunikacyjna gminy dla konkurencyjności gospodarczej
i spójności regionalnej
•

•

•

•

Zadanie II.2.1 Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych do parametrów normatywnych
– przebudowa dróg gminnych – przebudowa ul. Lenartowicza w Andrychowie ora ul. Korcza
w Inwałdzie.
Zadanie II.2.2 Budowa, modernizacja i przebudowa ciągów pieszych o charakterze komunikacyjnym
– budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Racławickiej w Sułkowicach, budowa ciągu pieszego wzdłuż
ul. Koracza w Inwałdzie
Zadanie II.2.3 Przebudowa, modernizacja i rozwój systemu oświetlenia ulicznego – Modernizacja
oświetlenia przejść dla pieszych przy drodze krajowej oraz drogach gminnych – tzw. „bezpieczne
przejścia”, montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych, instalacja
oświetlenia ulicznego przy ul. Korcza w Inwałdzie
Zadanie II.2.5 Budowa dróg rowerowych o charakterze komunikacyjnym – budowa ścieżek
rowerowych przy ul. Lenartowicza w Andrychowie

Cel strategiczny: Doskonalenie jakości usług publicznych oraz wzmacnianie kapitału społecznego
•

•
•

•
•
•

Zadanie III.1.1 Doposażenie i modernizacja gminnych placówek oświatowych na terenie Gminy
Andrychów – Rozbudowa Szkoły podstawowej w Roczynach oraz w Inwałdzie, modernizacja hali
sportowej w Szkole Podstawowej w Rzykach
Zadanie III.2.6 Zrównoważony rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej - Budowa krytej
pływalnie przy ul. Włókniarzy w Andrychowie”
Zadanie III.3.4 Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej – złożenie wniosku
o dofinansowanie projektu „Budowa sieci wodociągowej wraz z dwiema pompowniami wody
i jednym zbiornikiem wodociągowym dla miejscowości: Targanice i Brzezinka w Gminie Andrychów”.
Zadanie III.4.9 Rozwój bazy lokali socjalnych i wspieranie działań na rzecz domów dla bezdomnych
– budowa budynków socjalnych przy ul. Batorego w Andrychowie
Zadanie III.5.1 Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy – Rozbudowa systemu
monitoringu na terenie gminy
Zadanie III.5.3 Rozwijanie i doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania przed gwałtowanymi
zjawiskami pogodowymi, planów ewakuacyjnych i ratowniczych – alerty o zagrożeniach
meteorologicznych przesyłane przy pomocy wiadomości SMS
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Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna gminy
•

•

•

Zadanie IV.1.7 Odtworzenie funkcji wypoczynkowo - rekreacyjnej „Pańskiej Góry” – podpisanie
umowy o dofinansowanie oraz umowy z wykonawcą dla realizacji zadania Pańska Góra Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej.
Zadanie IV.1.8 Działania w zakresie opieki nad lokalnym i regionalnym dziedzictwem kulturowym
i przyrodniczym – realizacja zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy
p.w. św. Bartłomieja w Zagórniku wraz z wyposażeniem ruchomym”
Zadanie IV.1.10 Rozbudowa miejsc parkingowych na terenie gminy, szczególnie w okolicy obiektów
turystycznych – budowa nowych miejsc parkingowych przy ul Daszyńskiego oraz przy
ul. Lenartowicza w Andrychowie.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wg stanu
na dzień 31.12.2019r. przedsiębiorców-osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na
terenie naszej gminy było 2465. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy
Andrychów z roku na rok stopniowo wzrasta. Przyczyną rosnącej liczby firm mogą być między innymi ulgi
i ułatwienia dla młodych przedsiębiorców, którzy dopiero wkraczają na rynek, dostępność programów,
w ramach których przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, ułatwienia procedur administracyjnych czy zmiany w przepisach prawa pracy.
W 2019 roku było 146 przedsiębiorców, którzy z różnych powodów zakończyli działalność gospodarczą.
Z kolei z własnej inicjatywy rozpoczęło działalność 179 przedsiębiorców.
Ze struktury działalności gospodarczej w gminie Andrychów (dane pochodzą z raportu CEDIG -Liczba
zarejestrowanych działalności po przeważającym kodzie PKD) wynika, iż największy udział procentowy,
czyli ok. 28 % zajmuje działalność w zakresie handlu hurtowego detalicznego oraz naprawy pojazdów
samochodowych. Kolejną co do wielkości pozycją jest budownictwo – ok. 26%. Inne ważne dziedziny to:
przetwórstwo przemysłowe, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, opieka zdrowotna i pomoc
społeczna, pozostała działalność usługowa, transport i gospodarka magazynowa. Poniższy wykres
przedstawia w ujęciu procentowym rodzaje działalności po przeważającym kodzie PKD.
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Posiłkując się danymi pochodzącymi z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, poniższy wykres przedstawia aktualną strukturę firm mających siedzibę na terenie gminy
Andrychów, uwzględniającą ich formę prawną.

Wg stanu na koniec grudnia 2019 roku liczba bezrobotnych w Gminie Andrychów wynosiła 1103 osoby z
czego 488 osób stanowiły kobiety a 615 mężczyźni. Przedmiotowe dane pochodzą ze sprawozdań
Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach.
Z punktu widzenia pracodawców coraz istotniejsze jest to, aby obok konkretnych umiejętności
zawodowych, pracownik posiadał kompetencje, umiejętności dostosowywania się do nowych sytuacji
i szybkiego uczenia się. Z kolei, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników, pracodawcy muszą zadbać
o atrakcyjność warunków pracy, w tym wynagrodzeń. Natomiast rolą lokalnych samorządów jest m.in.
dbanie o dobry klimat dla inwestycji, gdzie głównym celem powstania Strefy Aktywności Gospodarczej
jest stworzenie komfortowych warunków technicznych sprzyjających lokowaniu nowych inwestycji co ma
miejsce na terenie strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie. Strefa w istotny sposób zwiększa
atrakcyjność inwestycyjną naszego regionu, niewątpliwie rozwinie przedsiębiorczość i wykreuje nowe
miejsca pracy
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ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE

Gmina Andrychów jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje koncepcję społeczeństwa
informacyjnego, która dąży do usprawnienia obsługi mieszkańca.
W Gminie Andrychów zadania informatyzacji realizowane są poprzez:
•
•
•
•
•
•
•
•

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - https://bip.andrychow.eu
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Rada Miejska w Andrychowie, Portal Mieszkańca - http://andrychow.esesja.pl/
Cyfrowa Małopolska
Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego
System Informacji Przestrzennej (geoportal)
System Rejestrów Państwowych
System teleinformatyczny w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
http://enaleznosci.andrychow.eu
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MIENIE KOMUNALNE

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Zgodnie z zapisem art. 21 ustawy z dnia 21czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz.1182 z późn. zm.) to właściwa Rada
gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Stosownie do wskazanych przepisów, Uchwałą nr X-65-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 maja
2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Andrychów na lata 2019 – 2024” (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 4400), uchwalono
taki program dla Gminy Andrychów.
https://bip.malopolska.pl/umandrychow,a,1616163,uchwala-nr-x-65-19-rady-miejskiej-w-andrychowie-zdnia-30-maja-2019-r-w-sprawie-przyjecia-wieloletni.html
Wskazany Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Andrychów na lata
2019 – 2024 został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
https://bip.malopolska.pl/umandrychow,a,1616163,uchwala-nr-x-65-19-rady-miejskiej-w-andrychowie-zdnia-30-maja-2019-r-w-sprawie-przyjecia-wieloletni.html
Informacja dotycząca zasobu lokalowego Gminy Andrychów, tj. lokali mieszkalnych i użytkowych
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Liczba budynków i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobie Gminy
Andrychów, administrowanych przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie, przedstawia
się następująco:
a) budynki z lokalami mieszkalnymi administrowanymi przez ZOMK:
budynki wspólnot mieszkaniowych: 39
budynki, w których wszystkie lokale są własnością Gminy: 13
budynki ASM: 6

•
•
•

b) budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi administrowanymi przez ZOMK:
budynki wspólnot mieszkaniowych: 6
budynki, w których wszystkie lokale są własnością Gminy: 5

•
•

nie ujęto:
schronów o łącznej powierzchni: 245,30 m2,
boksów garażowych o łącznej powierzchni: 118,60 m2,
stajni, stodół oraz budynków gospodarczych o łącznej powierzchni: 113,62 m2,

•
•
•

c) budynki z lokalami użytkowymi administrowanymi przez ZOMK:
•

budynki, w których wszystkie lokale są własnością Gminy: 15

Liczba komunalnych lokali mieszkalnych:
a) administrowanych przez ZOMK: 548
•

w tym z najmem socjalnym: 67

b) wykupionych od Gminy w w/w budynkach wspólnot Mieszkaniowych: 807
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Powierzchnia użytkowa [m2]:
a) komunalnych lokali mieszkalnych: 23.193.16
•

w tym z najmem socjalnym: 2.452.59

b) lokali wykupionych w budynkach wspólnot mieszkaniowych: 35.964,59
c) komunalnych lokali użytkowych: 14.033.89
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach
dokładnie opisano w Raporcie o stanie Gminy Andrychów za rok 2018 i dane te nie ulegają zmianie.
https://bip.malopolska.pl/umandrychow,m,323731,raport-o-stanie-gminy.html
W 2019 roku zakupiono jedno mieszkanie oraz sprzedano jedno mieszkanie.
Przekazano do użytkowania nowy budynek wielorodzinny przy ul. Batorego 48a i dzięki temu pozyskano
13 mieszkań przeznaczanych do wynajęcia.
W roku 2019 w zasobie lokalowym Gminy Andrychów wykonano prace remontowo-modernizacyjne
łącznie za kwotę 269.997,81, w tym:
1) w lokalach mieszkalnych: 213.169,35 zł,
2) w lokalach użytkowych: 32.599,06 zł,
3) w budynkach NZOZ: 24.229,40 zł.
Zaznaczyć w tym miejscu należy również, że remontom mieszkań towarzyszyły zakupy niezbędnego
wyposażenia (nie ujęte w powyższym zestawieniu), na który to cel Zespół wydatkował w 2019 roku kwotę
ok. 9.856,76 zł.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w zasobie mieszkaniowym Gminy
Andrychów dokonano 15 przydziałów mieszkań, w tym:
•
•
•

8 przydziałów mieszkań komunalnych,
5 przydziałów mieszkań z najmem socjalnym,
2 przydziałów mieszkań z najmem socjalny w ramach wyroku eksmisyjnego.

W ramach prowadzonych przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie działań
windykacyjnych, których celem jest odzyskanie zaległych należności z tytułu użytkowania lokali
wynajmowanych z zasobu lokalowego Gminy Andrychów, w roku 2019:
•
•
•
•
•
•

do najemców skierowano 875 wezwań do zapłaty, w tym 42 wezwania przedsądowe;
informację o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu otrzymało 12 najemców;
wypowiedziano umowy najmu 12 najemcom;
do sądu skierowano pozwy o wydanie nakazów zapłaty wobec 33 najemców na łączną kwotę
158 997,81 zł;
otrzymano z sądu 25 nakazów zapłaty;
wystąpiono do sądu z pozwem o eksmisję wobec 4 najemców;

do komornika skierowano wnioski:
•
•

o egzekucję należności wobec 12 najemców;
o przeprowadzenie eksmisji wobec 1 najemcy;

komornicy wyegzekwowali łącznie kwotę 52 256,35 zł;
wykonano 2 eksmisje z lokali mieszkalnych.
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W ramach działającego w Gminie Andrychów Programu ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale
mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Andrychów osobom będącym w trudnej
sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy, w roku 2019 dłużnicy
odpracowali w ramach tego programu łącznie kwotę 19.021.93. zł (dla porównania w roku 2018 była to
kwota 10 500,00 zł).
Program jest formą świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Andrychów, umożliwiającą najemcom lokali
mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Andrychów, będącym w trudnej
sytuacji życiowej i materialnej, tzw. dłużnikom, dokonanie w ten sposób spłaty należności z tytułu
korzystania z tych lokali.
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
Zasady polityki czynszowej zostały ustalone w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Andrychów na lata 2019 – 2024, który został przyjęty uchwałą nr X-65-19 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 4400).
https://bip.malopolska.pl/umandrychow,a,1616163,uchwala-nr-x-65-19-rady-miejskiej-w-andrychowie-zdnia-30-maja-2019-r-w-sprawie-przyjecia-wieloletni.html
Obecnie obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2019 r. stawki czynszu Burmistrz Andrychowa ustalił w drodze
zarządzenia (Zarządzenie nr 180/19 Burmistrza Andrychowa z dnia 2 kwietnia 2019 r.).
https://bip.malopolska.pl/umandrychow,a,1584471,zarzadzenie-nr-18019-burmistrza-andrychowa-zdnia-2-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-stawki-czyns.html
Stawka czynszu w lokalach mieszkalnych w Gminie Andrychów wynosi obecnie:
za wynajem mieszkalnego lokalu komunalnego: 4,08 zł/m2;
za wynajem mieszkalnego lokalu z najmem socjalnym: 1,51 zł/m2.
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków wykonuje spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie będąca w 100%
własnością gminy Andrychów.
W roku 2019 Spółka inwestowała w rozwój i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także
kupowała nowy sprzęt na wyposażenie pompowni wody i ścieków. Wszystkie te działania prowadzone
były, aby osiągnąć dwa cele:
Objęcie możliwością korzystania z naszych usług jak największej liczby mieszkańców gminy.
Modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz unowocześnianie sprzętu, maszyn i urządzeń,
aby utrzymywać standardy naszych usług, tj. ciągłą dostawę wody o jakości właściwej do spożycia przez
ludzi i oczyszczanie ścieków do parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.
W 2019 r. Spółka wykonała inwestycje z zakresu rozwoju i modernizacji za kwotę 2.047.148,41 zł tj. nieco
ponad 12% przychodów z działalności operacyjnej.
W ramach tych środków zrealizowano m.in.:
•
•
•
•

budowę 3,07 km sieci wodociągowej
modernizację 0,42 km sieci wodociągowej
budowę 0,86 km sieci kanalizacyjnej
zakup pomp do ścieków, zestawu hydroforowego, agregatu prądotwórczego na pompownię
wody Roczyny-Polana, spektrofotometru do laboratorium wody i ścieków, rozdrabniacza ścieków
na tłocznię w Inwałdzie.

Woda jest dostarczana do mieszkańców z ujęć własnych zlokalizowanych na potokach Wieprzówka
i Targaniczanka oraz częściowo, po wcześniejszym jej hurtowym zakupie z AQUA S.A. w Bielsku-Białej
i z Andrychowskiej Elektrociepłowni Sp. z o.o.
Wydajność naszych ujęć wynosi maksymalnie 6825,6 m³/dobę. Ponieważ jednak są to ujęcia wody
powierzchniowej, w czasie suszy wody brakuje i wtedy trzeba ją kupować od w/w hurtowych dostawców.
Woda z ujęć własnych jest uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody Olszyny w Andrychowie
z zastosowaniem nowoczesnego systemu ultrafiltracji o wydajności 250 m³/godz. Po uzdatnieniu tłoczona
jest do zbiornika wyrównawczego na Pańskiej Górze. Zbiornik ma pojemność 1800 m³. Ze zbiornika
grawitacyjnie, ale również za pośrednictwem dwóch hydroforni płynie do części terenów miasta i gminy.
Do pozostałej części miasta i gminy za pośrednictwem trzech hydroforni, płynie woda kupowana
hurtowo.
Woda dostarczana jest do mieszkańców poprzez sieci i przyłącza wodociągowe, których łączna długość
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 425,0 km.
Ścieki wytwarzane przez mieszkańców gminy przesyłane są grawitacyjnie oraz za pośrednictwem dwóch
tłoczni i 12 pompowni do oczyszczalni ścieków w Andrychowie. Oczyszczalnia zmodernizowana w latach
2013-2015 obliczona jest na 35400 RLM, co pokrywa w całości potrzeby aktualne i wynikające
z perspektywicznych możliwości rozwoju gminy. Ścieki transportowane są poprzez sieci i przyłącza
kanalizacyjne, których łączna długość wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 403,5 km.
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNAL NEJ

Zadania własne gminy w zakresie usług komunalnych takich jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gospodarowanie odpadami (wywóz, administrowanie składowiska odpady niebezpieczne,
nieczystości płynne)
utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy Andrychów,
utrzymanie i administrowanie cmentarzy komunalnych
remonty bieżące i budowa dróg, chodników
roboty remontowo - budowlane
letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg powiatowych
usługi konserwatorskie, naprawa instalacji elektrycznych, gazowych, wod.-kan. i c. o.
obsługa kompleksowa basenu otwartego
wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie będąca w 100% własnością
Gminy Andrychów.

ZGK Sp. z o. o. ma charakter wielobranżowy i realizuje większość usług komunalnych, poza gospodarką
mieszkaniową, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków. Zakres terytorialny
obejmuje miasto i gminę Andrychów oraz w części usług Gminę Wieprz. Wielobranżowość jest atutem,
który umożliwia Spółce tak długie tj. ponad 60- letnie funkcjonowanie na rynku.
Branża komunalna jest nadal działalnością rozwojową. To branża posiadająca dobre perspektywy
rozwoju, ale wymagająca wciąż znacznych nakładów i koncentracji działań na poziomie ponad
gminnym. Chcąc dostosować się do tak prężnego rynku należy inwestować w środki produkcji,
technologię by wzmocnić swoją pozycję na tak określonym rynku.
W ramach środków własnych Spółka sfinansowała:
•
•
•
•

zakup samochodu specjalistycznego - śmieciarka w ramach umowy leasingu operacyjnego,
dokumentacje projektową na budowę plaży na basenie,
modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,
oświetlenie zewnętrzne.

W ramach ZGK Sp. z o.o. funkcjonuje Basen kąpielowy. Na terenie basenu znajdują się:
•
•
•
•

część basenowo rekreacyjna,
plac zabaw dla dzieci,
boisko do piłki plażowej
część hotelowa z restauracją.
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W 2019 r. basen był czynny od 1 czerwca do 1 września. Z oferty basenu skorzystało 50 644 osoby.
Frekwencja na Basenie kąpielowym w okresie czerwiec-wrzesień 2019 r.

Na basenie odbyły się Międzyszkolne oraz Międzynarodowe zawody o Puchar Burmistrza Andrychowa.
W 2019 r. Spółka na podstawie umów zawartych z Gminą Andrychów realizowała szereg zadań
inwestycyjnych, remontowych i pozostałych.

© Urząd Miejski w Andrychowie 2020. andrychow.eu

Strona | 34

Raport o stanie Gminy za 2019 r.

Zestawienie zadań realizowanych przez ZGK w roku 2019.
Nazwa zadania

Nr umowy/z dnia

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w
ciągu drogi powiatowej nr 1754K ul.
Lenartowicza w Andrychowie w ramach
projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury techniczno-komunikacyjnej
lokalnego transportu publicznego w
Andrychowie wraz z zakupem taboru
autobusowego (podział na 3 etapy)

BZP.272.25.2017/
10.10.2017

Budowa budynku sanitarnego przy LKS
"Halniak" w Targanicach

BZP.272.26.2018/
18.09.2018

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i
chodników na terenie Gminy Andrychów

BZP.272.33.2018/
29.11.2018

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
miejsc publicznych w Gminie Andrychóww zakresie adaptacji pomieszczeń dla
stanowisk dyspozytorskich centrum
monitoringu wizyjnego (podział na 2 etapy)

BZP.272.35.2018

Wartość zadania
brutto

3 054 264,70

560 358,09

do 932 678,02

553 474,90

/ 6.12.2018

Data zakończenia
zgodnie z umową

zakończenie przedmiotu
umowy do 31.10.2019 r.

zakończenie robót
budowlanych w terminie
11 miesięcy od dnia
podpisania umowy – tj.
Do dnia 18.08.2019 r.;
zakończenie przedmiotu
umowy w terminie 1
miesiąca od dnia
zakończenia robót
budowlanych
31.12.2019
zakończenie robót
budowlanych w terminie
7 miesięcy od dnia
podpisania umowy;
zakończenie przedmiotu
umowy w terminie 8
miesięcy od dnia
podpisania umowy

Organizacja i prowadzenie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na terenie Gminy
Andrychów

BZP.272.36.2018/
21.12.2018

do 556 138,71

31.12.2019

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na
terenie Gminy Andrychów

BZP.272.40.2018/
31.12.2018

do 736 599,43

31.12.2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy

BZP.272.41.2018

do 1 510 451,79

31.03.2019

Utrzymanie i nadzór nad targowiskiem
gminnym "Mój Rynek" przy ul. Przemysłowej
9 w Andrychowie

BZP.2151.6.2019

63 763,20

31.12.2019

Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy
Andrychów

BZP.272.1.2019

do 48 897,00

31.12.2019

/ 31.12.2018

/ 2.01.2019

/ 8.01.2019
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Obiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Andrychów

BZP.272.6.2019

Zagospodarowanie terenu przy ZSS w
Inwałdzie

BZP.2151.42.2019

Bieżące utrzymanie oznakowania
pionowego, poziomego i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu na drogach
gminnych w Gminie Andrychów

/ 18.03.2019

/ 19.03.2019
BZP.2151.46.2019

BZP.2151.51.2019

Wykonanie nawierzchni schodów wraz z
robotami towarzyszącymi przy przedszkolu
w Zagórniku

BZP.2151.92.2019

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych
na terenie Gminy Andrychów

BZP.272.9.2019

/ 1.04.2019

/ 15.05.2019

/ 20.05.2019

BZP.272.17.2019
/ 14.08.2019

Wykonanie odwodnienia i utwardzenie
kostką brukową pobocza na ul. Centralnej
przy szkole w Sułkowicach Łęgu

BZP.2151.155.2019

Naprawa korpusu drogi gminnej przy ul.
Centralnej w Sułkowicach-Łęg

BZP.2151.168.2019

Remont chodnika przy ul. Starowiejskiej –
obok basenu krytego w Andrychowie

BZP.2151.189.2019

Bieżące utrzymanie zieleni na terenie
Gminy Andrychów w roku 2019 w ramach
zadania pn.: "Bieżące utrzymanie czystości i
porządku oraz utrzymanie zieleni wraz z
ukwieceniem na terenie Gminy Andrychów
w 2019 rok

31.12.2019

77 019,70

termin
zakończenia
przedmiotu umowy do
dnia 31.05.2019

do 134 044,79

/ 25.03.2019

Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy
Andrychów

Termomodernizacja budynku ZSS w
Sułkowicach-Bolęcinie w ramach zadania
"Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej"

do 4 929 621,33

/ 1.10.2019

/ 17.10.2019

/ 21.11.2019

BZP.272.30.2019
/ 18.12.2019
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31.12.2019

do 95 006,24

30.11.2019

17 417,80

termin zakończenia
przedmiotu umowy do
dnia 16.08.2019

do 217 032,48

31.10.2019

697 312,23

zakończenie robót
budowlanych w terminie
7 miesięcy od dnia
podpisania umowy;
zakończenie przedmiotu
umowy w terminie 1
miesiąca od dnia
zakończenia robót
budowlanych

36 959,06

zakończenie przedmiotu
umowy
do
dnia
31.10.2019

25 436,35

termin zakończenia
przedmiotu umowy do
dnia 08.11.2019

35 247,77

13.12.2019

do 30 137,40

31.12.2019
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AEC SPÓŁKA Z O.O. W ANDRYCHOWIE

Informacje ogólne o Spółce AEC.
AEC Sp. z o.o. została zawiązana na mocy Aktu założycielskiego (Akt notarialny Rep. A numer 4330/2019)
w dniu 13 sierpnia 2019 roku.
AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Batorego 24, 34-120
Andrychów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
– Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000801197, NIP 551-264-14-20, REGON 384207730.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 27.08.2019 r. z kapitałem zakładowym 5.000,00 złotych.
Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Andrychów.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.
Rada Nadzorcza składa się z trzech osób:
Mirosław Wasztyl - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Edward Gawryluk - Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Wójcik - Członek Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Mirosław Nowak.
W dniu 5 września 2019 roku Rada Miejska w Andrychowie podjęła uchwałę o zwiększeniu kapitału
zakładowego Spółki o kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset złotych 00/100), w drodze utworzenia
nowych udziałów w ilości 1.500,00 szt. (tysiąc pięćset) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych
00/100) każdy.
Na dzień 31.12.2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.505.000 zł i dzielił się na 1.505 udziałów po
1.000 zł każdy.
Zatrudnienie.
Na dzień 31.12.2019 roku zatrudnienie w spółce wynosiło 26,5 etatu.
Majątek Spółki
Spółka dzierżawi majątek niezbędny do prowadzenia podstawowej działalności Spółki, czyli :
- produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła,
- produkcja, dystrybucja i obrót energią elektryczną,
- pobór, uzdatnianie i przesył wody
Sieci ciepłownicze
Sieci ciepłownicze, które dzierżawi przedsiębiorstwo energetyczne AEC Sp. z o.o. składają się z dwóch
rodzajów sieci cieplnych:
Sieci cieplne pary i kondensatu, o parametrach: 0,4MPa – ciśnienie, 220oC, temperatura, są wykonane
w technologiach:
•

preizolowanej podziemnej – długość około 2x175 m, wybudowana w roku 2006.
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•

tradycyjnej naziemnej – ułożone na estakadach – długość około 2x570 m, wybudowane w latach 60tych ubiegłego wieku. Zmodernizowane i wyremontowane w latach 2005-2006 w zakresie konserwacji
estakady, wymiany izolacji i blach osłonowych.

Moc cieplna zamówiona na sieciach parowych to:
- 1 600 kW na potrzeby funkcjonowania firm,
- 1 800 kW na potrzeby ogrzewania budynków.
Sieci cieplne wodne wysokoparametrowe i niskoparametrowe.
Sieci cieplne wodne wysokoparametrowe (podziemne) wykonane są w technologii rur preizolowanych
o parametrach: 130/70 oC - max temperatury zasilania i powrotu, długość około 2x9100 m, zakres średnic
DN32-DN250 - 1,0MPa - ciśnienie na zasilaniu. Sieci cieplne zostały wykonane w latach 2005-2018.
Sieci cieplne wodne niskoparametrowe (naziemne) ułożone na estakadzie wykonane są w technologii
tradycyjnej o parametrach: 90/70 oC - max temperatury zasilania i powrotu, długość około 160 m, zakres
średnic DN50-DN150 - 0,6MPa - ciśnienie na zasilaniu. Sieci te zostały wykonane na początkiem lat 90tych.
Moc cieplna zamówiona na sieciach wodnych to ok. 18 000 kW.
Źródła ciepła
Gazowa jednostka kogeneracji:
•

turbogenerator produkcji Tuma Turbomach typu TBM-C40 złożony z turbiny gazowej produkcji
Solar Turbines model Centaur 40S o mocy 3408 kW napędzanej spalinami z komory spalania gazu
ziemnego sprzęgniętej z generatorem produkcji LeroySomer typu LSA 56 BVL8-4P o mocy
elektrycznej 3440 kW. Za turbiną zainstalowany jest kocioł odzysknicowy wodny zasilany spalinami
z wylotu turbiny produkcji GEA Metalchem Technika Cieplna typu 1.2-3750. Turbina jest zasilana
spalinami z procesu spalania gazu ziemnego w komorze spalania. Gorące spaliny dostarczane są
do kotła odzysknicowego, gdzie przekazują ciepło wodzie grzewczej. Woda grzewcza jest
doprowadzana do sieci ciepłowniczych w celu ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej
wody użytkowej o parametrach na zasilaniu ok. 140 oC i powrocie ok. 65÷70 oC.

Działalność Spółki
AEC Spółka z o.o. działa w oparciu o przepisy ustawy - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Spółka
posiada stosowne koncesje na prowadzenie w/w działalności.
Zestawienie koncesji
Nazwa koncesji

Nr koncesji pierwotnej /
aktualnej

Data wydania
/ aktualizacji

Koncesja na
wytwarzanie ciepła

WCC/2880/64884/W/OK
R/2019/RF

30.09.2019

Koncesja na przesył i
dystrybucję ciepła

PCC/1280/64884/W/OKR
/2019/RF

30.09.2019
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Termin
ważności

Wytwarzanie ciepła w
kogeneracji w kotle
odzysknicowym KO.

31 grudzień
2030 r.

-

31 grudzień
2030 r.
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Koncesja na obrót
ciepłem

OCC/380/64884/W/OKR/
2019/RF

30.09.2019

Zakup ciepła od spółki
ELSEN 2.

31 grudzień
2030 r.

Koncesja na
wytwarzanie energii
elektrycznej

WEE/17277/64884/W/OK
R/2019/RF

30.09.2019

Wytwarzanie energii
elektrycznej w
kogeneracji przy użyciu
turbiny gazowej TG-1.

31 grudzień
2030 r.

Koncesja na
dystrybucję energii
elektrycznej

DEE/398/64884/W/OKR/2
019/RF

19.09.2019

-

31 grudzień
2030 r.

Koncesja na obrót
energią elektryczną

OEE/11296/64884/W/OK
R/2019/RF

19.09.2019

Na terenie
Andrychowa.

31 grudzień
2030 r.

Decyzja o wyznaczeniu
AEC na Operatora
Systemu
Dystrybucyjnego
Elektroenergetycznego
(OSDe)

DRE.WOSE.4711.19.5.2019
.BT

19.09.2019

Na terenie
Andrychowa.

31 grudzień
2030 r.

Spółka posiada również pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych z ujęcia
powierzchniowo-brzegowego z rzeki Wieprzówki i rzeki Targaniczanki.
Inwestycje
W 2019 roku Spółka AEC nie prowadziła działalności inwestycyjnej.

© Urząd Miejski w Andrychowie 2020. andrychow.eu

Strona | 39

Raport o stanie Gminy za 2019 r.

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Do zadań samorządu gminnego należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie
gminy. Jednym z podstawowych instrumentów służących realizacji tej polityki jest studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rangę prawną oraz zakres merytoryczny
i rzeczowy studium określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Studium, uwzględniając cele rozwoju miasta i gminy, określa kierunki zagospodarowania przestrzennego
oraz politykę przestrzenną, która powinna stworzyć warunki do inwestowania pobudzającego rozwój
gospodarczy i osiągania wysokich standardów życia. Studium sporządza się dla obszaru w granicach
administracyjnych gminy, nie jest aktem prawa miejscowego i jest wiążące przy sporządzaniu planów
miejscowych.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów, przyjęte
uchwałą Nr XXXIII-305-05 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2005 r., zostało zmienione
uchwałami:
• Uchwałą Nr XX-154-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2012 r.
• Uchwałą Nr LII-492-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 października 2014 r.
• Uchwałą Nr XXIV-236-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r.
W roku 2019 podjęto prace nad zmianami studium na podstawie uchwały Nr VIII-41-19 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 28 marca 2019 r. - w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń studium.
Uchwała określiła zakres merytoryczny i obszarowy zmian studium jako zmiany w zakresie zmian układu
funkcjonalno-przestrzennego w granicach obszarów „Obszar -1”, „Obszar-2” położonych na terenie
miasta Andrychowa oraz „Obszar-3” położony na terenie Sułkowic. Położenie obszarów zmiany studium
określa załącznik graficzny do ww. uchwały.
W ramach zmiany studium planuje się zmianę dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych:
• w granicach „obszaru-1” w Andrychowie: poszerzenie terenu istniejącego cmentarza;
powierzchnia zmiany – 1,40 ha;
• w granicach „obszaru-2” w Andrychowie: wskazanie na części ww. obszaru przeznaczenia
przemysłowo-usługowego wraz z dopuszczeniem urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii, o mocy przekraczającej 100 kW; powierzchnia zmiany – 1,09 ha;
• w granicach „obszaru-3” w Sułkowicach: zmiana dotychczasowego przeznaczenia dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na przeznaczenie usługowe; powierzchnia zmiany – 1,79
ha.
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Część graficzna „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”:
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MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie warunków
zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe plan
zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada Miejska po stwierdzeniu, że nie naruszają one ustaleń
studium, Stanowią akty prawa miejscowego.
Teren Gminy pokryty jest w 100% miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości lub ich części
uchwalone po 1995 roku pod rządami ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
uchwalone w zgodzie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym obowiązują.
Dokumenty planistyczne uchwalone po 2003 roku znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.andrychow.eu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ANDRYCHÓW I MIEJSCOWE PLANY
ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO”

SPRAWY BIEŻĄCE
Wydział Architektury i Urbanistyki na bieżąco udziela informacji w sprawie zapisów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących w Gminie Andrychów.
W roku 2019 przygotowano na wniosek osób fizycznych i osób prawnych oraz instytucji
•
•
•
•

581 wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego dla celów prawnych,
123 wypisy i wyrysy dla celów inwestycyjnych,
26 Zaświadczeń potwierdzających zgodność zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego z planem miejscowym,
169 Postanowień potwierdzających możliwość podziału działek.

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
Zgodnie z art. 37a ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „Rada gminy może
ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardy jakościowe oraz materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane”
Tzw. „Gminna uchwała krajobrazowa” została przyjęta w dniu 28 listopada 2019 r. Uchwałą nr XVI-114-19
Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardy jakościowe oraz
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Zasady obejmują obszar całej gminy i stanowią akt prawa miejscowego wywołując konkretne skutki dla
właścicieli nieruchomości i reklamodawców.

© Urząd Miejski w Andrychowie 2020. andrychow.eu

Strona | 42

Raport o stanie Gminy za 2019 r.

Strefowanie – różnicowanie zasad na obszarach o różnych predyspozycjach
Wyznaczono podział na trzy obszary o zróżnicowanych cechach i predyspozycjach przestrzennych, dla
których ustalono zróżnicowane warunki sytuowania reklam.
Są to:
strefa „A” – obejmująca zespół zabudowy o walorach zabytkowych w centrum miasta Andrychowa,
w granicach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
Obszar zbliżony zasięgiem do strefy ochrony konserwatorskiej „A” wyznaczonej ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, o najbardziej restrykcyjnych zasadach sytuowania reklam;
m.in. dopuszczenie wyłącznie reklam formatu małego, całkowite wykluczenie banerów reklamowych
(z wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych).
strefa „B” – obejmująca:
a) obszar miasta Andrychowa w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem: obszaru strefy
„A” oraz południowo-wschodniej części miasta, na południe od linii kolejowej nr 117 oraz na
wschód od ulicy Jarosława Dąbrowskiego,
b) część sołectwa Inwałd położoną na północ od linii kolejowej nr 117;
Obszar wyznaczony jako oś rozwoju gospodarczego w północnej części gminy, obejmujący
przeważającą część obszaru miasta oraz północną część sołectwa Inwałd – z najlepszą dostępnością
komunikacyjną (droga krajowa, planowana BDI, linia kolejowa) i największym potencjałem dla rozwoju
funkcji komercyjnych. Przyjęto tu najbardziej liberalne zasady, w tym dopuszczenie reklam formatu
dużego.
strefa „C” – obejmująca:
a) południowo-wschodnią część miasta Andrychowa, na południe od linii kolejowej nr 117 oraz na
wschód od ulicy Jarosława Dąbrowskiego,
b) część sołectwa Inwałd położoną na południe od linii kolejowej nr 117,
c) obszar pozostałych sołectw Gminy Andrychów w ich granicach administracyjnych.
Obejmuje pozostałą część Gminy, obszary wiejskie o wysokich i wybitnie wysokich walorach
krajobrazowych i przyrodniczych.
Limitowanie ilości reklam i stopnia nasycenia reklamami
W uchwale przyjęto system regulacji zapobiegających nadmiernemu zagęszczeniu reklam,
a jednocześnie uwzględniający potrzeby funkcjonowania podmiotów gospodarczych jak i wymagań
ustawowych, m.in. dopuszczenie różnych form i możliwości sytuowania szyldów.
Porządkowanie – zasady sytuowania/umieszczania reklam
Oprócz regulacji opisanych powyżej, uchwała zawiera regulacje o charakterze porządkującym,
zwłaszcza dotyczące sytuowania reklam, w tym szyldów, na budynkach, ogrodzeniach. Regulacje mają
na celu ochronę walorów wizualnych architektury, jej formy, detalu, jak również kształtowanie ładu
w szerszym kontekście, obejmującym wygląd zespołów zabudowy, pierzei ulic,
Zasady dostosowania obiektów istniejących do wymagań uchwały
W odniesieniu do istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych przyjęto zasadę ich
dostosowania w terminie 24 miesięcy od wejścia w życie uchwały. Z wymogu tego zwolniono tablice
reklamowe i urządzenia reklamowe wykonane na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowę lub na podstawie zgłoszenia dokonanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
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GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYT KAMI

GPOnZ to dokument uzupełniający do innych aktów planowania. Jest dokumentem polityki
administracyjnej w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania
i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania
i promowania dziedzictwa kulturowego. Głównym odbiorcą GPOnZ jest lokalna wspólnota
samorządowa. W zamierzeniu beneficjentami GPOnZ mają stać się nie tylko prywatni właściciele czy
użytkownicy obiektów zabytkowych, ale również mieszkańcy miasta. Istotnym celem GPOnZ jest dążenie
do osiągnięcia odczuwalnej i akceptowanej społecznie poprawy w zakresie: stanu zachowania
i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy, szeroko pojmowanego zasobu
dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Sporządza się go na okres 4 lat.
Wypełniając obowiązek wynikający ze stosownych przepisów Rada Miejska w Andrychowie Uchwałą nr
XL-397-17 z dnia 26 października 2017 roku przyjęła Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy
Andrychów na lata 2017-2020.
https://bip.malopolska.pl/umandrychow
Przedstawione w listopadzie 2019r sprawozdanie wykazało, że w GPOnZ zostało zaplanowanych
28 zadań, z czego zrealizowano 16 zadań, co daje 57,14% ze wszystkich zaplanowanych zadań.
W sprawozdaniu zostały przedstawione tylko zrealizowane zadania. Wyniki te pokazują, że Gmina
Andrychów aktywnie realizuje zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami oraz promowania
dziedzictwa kulturowego regionu. Można przypuszczać, że na koniec okresu obowiązywania GPOnZ
wyniki będą kształtować się na poziomie około 80%.
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

STRUKTURA G RUNTÓW NA OBSZARZE GMINY

Powierzchnia gminy Andrychów wynosi 10038 ha, w tym teren miasta zajmuje 1030 ha, a tereny wiejskie
9008 ha.
Struktura użytkowania gruntów przedstawiona jest poniżej.
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Na terenie gminy Andrychów przeważają grunty zalesione i zadrzewione które stanowią 42 % ogólnej
powierzchni gminy. Na tereny rolne składa się 35 % jej powierzchni. Grunty zabudowane stanowią 9 %
powierzchni z koncentracją na terenie miasta oraz wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.
Pozostała cześć to łąki, pastwiska i sady - 9 % oraz tereny komunikacyjne - 4 % i wody - 1%.

GRUNTY GMINNE

STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Łączna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne, tj.: własność i współwłasność oraz
użytkowanie wieczyste Gminy Andrychów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 512,3229 ha, w tym
249,4126 ha to grunty w granicach miasta Andrychowa, natomiast 262,8130 ha w granicach wiejskich
gminy oraz 0,0973 ha położone w miejscowości Spytkowice.
Procentowy udział majątku Gminy Andrychów w stosunku do ogólnej powierzchni gminy wynosi 5,10%.

Trend zmian w powierzchni nieruchomości gminnych
w poszczególnych miejscowościach w latach 2018-2019
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Z ogólnej powierzchni gruntów gminnych 80,3330 ha oddane jest w użytkowanie wieczyste, pozostałą
część stanowi tzw. gminny zasób gruntów wykorzystywanych na realizację zadań publicznych lub
depozyt gruntów oczekujących na zagospodarowanie lub sprzedaż.
Nieruchomości zarządzane bezpośrednio przez Gminę Andrychów stanowią ok. 72 % ogólnej powierzchni
gruntów, natomiast ok. 28 % powierzchni przekazane jest na podstawie umów (użytkowania wieczystego,
użyczenia, dzierżawy, itp.) innym podmiotom. Największą grupę, bo 42,56 % ogólnej powierzchni
nieruchomości bezpośrednio zarządzanych przez Gminę Andrychów stanowią grunty zajęte pod drogi
i parkingi.
Poniższy diagram obrazuje sposób zagospodarowania i rozdysponowania nieruchomości będących
w dyspozycji Gminy Andrychów.
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Struktura zagospodarowania nieruchomości gminnych
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W 2019 nie zaobserwowano znaczących zmian w strukturze zagospodarowania nieruchomości
gminnych, wahania w poszczególnych grupach w porównaniu z rokiem 2018 nie przekraczają 1 % ogólnej
powierzchni.
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Zbywanie nieruchomości gminnych
W 2019 roku Gmina Andrychów zbyła grunty o łącznej pow. 4,6391 ha. W wyniku umów cywilnoprawnych zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5427 ha, w tym nieruchomość o pow. 1,4944ha
położona w granicach SSE.
Ponadto powierzchnia gruntów gminnych zmniejszyła się również w wyniku postępowań
administracyjnych tj.: przekształcenia prawa użytkowania na własność oraz opracowań geodezyjnokartograficznych.
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Struktura zbywania nieruchomości gminnych
tereny inne;
0,57%

tereny przemysłowo usługowe;
32,58%
tereny mieszkaniowe
i garaże;
66,85%

W 2019 zaobserwować można zwiększenie zbycia nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
i garaże, wynikającego z wprowadzenia przepisów w zakresie przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. W efekcie działania
w/w przepisu ok. 625 nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 2,4740ha, z dniem 1 stycznia 2019
r., przekształcone zostało w prawo własności na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Trend zmian w strukturze zbywania nieruchomości gminnych
w latach 2018-2019

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

tereny przemysłowo usługowe
62,71%

tereny inne

2018

tereny mieszkaniowe i
garaże
27,90%

2019

66,85%

32,58%

0,57%
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NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

W 2019 roku Gmina Andrychów nabyła grunty o łącznej pow. 4,4022 ha. Ok. 30 % tej powierzchni to
grunty pozyskane przez Gminę Andrychów w ramach regulacji stanu prawnego dróg gminnych
publicznych i wewnętrznych. Pozostałą część stanowią grunty pozyskane na inne cele publiczne.
W poniższym diagramie przedstawiono formy prawne nabycia gruntów przez Gminę Andrychów.

Struktura obrazująca formy prawne nabywania
nieruchomości gminnych
Umowy
cywilnoprawne
(darowizny);
5,56%

Umowy
cywilnoprawne
(wykupy);
5,03%

Grunty przeznaczone
w MPZP pod drogi
(art. 98);
7,86%

Inne przepisy;
9,08%

Komunalizacja;
58,50%

Grunty pod drogami
publicznymi (art.73);
13,98%

W 2019 zaobserwować można wzrost nabycia nieruchomości w trybie "komunalizacji", co było
spowodowane zakończeniem długoletniego okresu regulacji stanu prawnego gruntów pod Zakładem
Uzdatniania Wody przy ul. Olszyny w Andrychowie.

Powierzchnia [ha]

Trend zmian w strukturze obrazującej formy prawne nabywania nieruchomości
gminnych w latach 2018-2019
2,7000
2,4000
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1,8000
1,5000
1,2000
0,9000
0,6000
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0,0000

Komunalizacja

2018

0,9406

Grunty pod
drogami
publicznymi
(art.73)
0,6467

2019

2,5752

0,6153

Grunty
przeznaczone
w MPZP pod
drogi (art. 98)
0,3126

Umowy
cywilnoprawn
e (wykupy)

Umowy
cywilnoprawn
e (darowizny)

0,1132

0,4627

0

0,3458

0,2216

0,2448

0,3995
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Trend zmian w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości
W latach 2014 - 2016 nabycie gruntów stanowiło przewagę nad zbyciem. Znaczącą powierzchnię
gruntów Gmina Andrychów nabyła w 2014 roku w celu utworzenia SSE. Dopiero w roku 2018, po
przygotowaniu terenu do inwestowania w SSE, zapoczątkowana została sprzedaż gruntów w jej obszarze,
co powinno skutkować w najbliższych latach wzrostem powierzchni zbywanego mienia. W 2019 roku
zaobserwowano niewielki wzrost powierzchni zbywanych nieruchomości w stosunku do nabywanych
nieruchomości gminnych.

Trend zmian w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości
w latach 2014-2019
16,0000
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DOCHODY BUDŻETOWE Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI
W 2019 roku Gmina Andrychów uzyskała z tytułu gospodarowania nieruchomościami gminnymi wpływy
do budżetu w wysokości 3.947.346,24 zł. W porównaniu z 2018 rokiem wpływy do budżetu gminy z tego
tytułu zwiększyły się o ok. 51 %.

Struktura dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Wpływy z tytułu
Wpływy z tytułu opłaty
przekształcenia prawa targowej / zajecia Wpływy z opłat rożnych
użytkowania
nieruchomości;
- opłata parkingowa;
2,02%
Wpływy z tytułu najmu wieczystego; 2,70%
1,92%
Wpływy z opłat z tytułu
i dzierżawy ;
użytkowania
7,89%
wieczystego
nieruchomości;
Wpływy z opłat za
6,18%
zarząd, użytkowanie i
służebność
i
inne;
0,11%

Wpływy z tytułu
sprzedaży gruntów;
79,18%

Największy procentowy wzrost wpływów do budżetu gminy w 2019 roku, w porównaniu do roku
poprzedniego, zaobserwować można w grupie "wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego", wyniósł 152 %, było to efektem wprowadzenia nowych przepisów w zakresie
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności, skutkowało to jednak zmniejszeniem wpływów z tytułu opłat za użytkowanie
wieczyste. Ostatecznie bilans w tych grupach zamyka się zyskiem w kwocie ok. 40 tys. zł.
Wzrost dochodów na poziomie 36 % zaobserwowano również w grupach "wpływy z tytułu najmu
i dzierżawy" oraz "wpływy z tytułu opłaty targowej".
Największy dochód do budżetu gminy, a równocześnie wzrost o 72 % w porównaniu z 2018 rokiem,
uzyskano z tytułu sprzedaży gruntów. Wiązało się to z kontynuacją sprzedaży nieruchomości położonych
w SSE.

© Urząd Miejski w Andrychowie 2020. andrychow.eu

Strona | 51

Raport o stanie Gminy za 2019 r.

Trend zmian w strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomości
gminnych w latach 2018-2019
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2 250 000 zł
2 000 000 zł
1 750 000 zł
1 500 000 zł
1 250 000 zł
1 000 000 zł
750 000 zł
500 000 zł
250 000 zł
0 zł

Wpływy z
opłat
rożnych opłata
parkingowa

2018

77605,65

Wpływy z
opłat z tytułu
użytkowania
wieczystego
nieruchomoś
ci
306906,54

2019

75782,60

243779,66

Wpływy z
tytułu
sprzedaży
gruntów

Wpływy z
tytułu najmu i
dzierżawy

1816697,82

Wpływy z
opłat za
zarząd,
użytkowanie i
służebność i
inne
120999,30

231882,68

Wpływy z
tytułu
przekształcen
ia prawa
użytkowania
wieczystego
4263,00

Wpływy z
tytułu opłaty
targowej /
zajecia
nieruchomoś
ci
57958,00

3125607,60

4489,07

311375,22

106667,45

79644,64

Wydatki budżetowe związane z nabywaniem nieruchomości oraz ich gospodarowaniem
W 2019 roku Gmina Andrychów z tytułu nabywania nieruchomości i gospodarowania gminnym zasobem
nieruchomości poniosła wydatki w wysokości 649.198,55 zł. W porównaniu z 2018 rokiem wydatki z tego
tytułu zwiększyły się o ok. 60 %.

Zestawienie wydatków z tytułu nabywania nieruchomości
i gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Gospodarka
komunalna
i
ochrona środowiska;
13,42%
Gospodarka gruntami
pod drogami
i parkingami;
35,67%

Gospodarka
mieszkaniowa;
50,92%

© Urząd Miejski w Andrychowie 2020. andrychow.eu

Strona | 52

Raport o stanie Gminy za 2019 r.

W 2019 roku zaobserwować można wzrost wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową. Wiązało
się to z poniesieniem wydatków na zakup lokalu mieszkalnego do zasobu komunalnego.

Trend zmian w strukturze wydatków budżetowych
w latach 2018-2019

350 000 zł
300 000 zł
250 000 zł
200 000 zł
150 000 zł
100 000 zł

50 000 zł
0 zł

Gospodarka
mieszkaniowa

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

2018

Gospodarka gruntami
pod drogami i
parkingami
249780,03

71051,11

86026,67

2019

231548,68

330555,42

87094,45

Analizując poniesione przez Gminę Andrychów wydatki należy zauważyć, że 35,67 % wydatków
przeznaczone było na m.in. regulację. stanów prawnych gruntów pod drogami. Wydatki te szczegółowo
przedstawiono w poniższym diagramie.

Zestawienie wydatków przeznaczonych na m.in. regulację
stanów prawnych gruntów pod drogami
Opłaty związane
z utrzymaniem
parkomatów;
1,99%

Opłaty pozostałe,
w tym: oplaty
notarialne;
4,30%

Koszty postępowań
sądowych; 21,15%

Odszkodowania za
grunty zajęte pod drogi;
11,84%

Dokumentacja
geodezyja
kartograficzna;
0,76%

Opłaty związane
z użytkowaniem Bazy
Autobusowej;
19,63%

Wykupy i zamiana
gruntów;
14,25%
Wydzelenia gruntów
zajętych pod drogi;
25,50%

i

Operaty szacunkowe
(wycena
nieruchomości);
0,58%

W 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 45 % wydatki związane z kosztami postępowań
sądowych, będące w głównej mierze efektem wzrostu opłat wieczysto-księgowych o ok. 40%.
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W porównaniu z 2018 rokiem zwiększyły się również wydatki na utrzymanie Bazy Autobusowej, ale wiązało
się to wyłącznie z poniesieniem wydatków za pełny rok kalendarzowy.
Porównując wydatki poniesione na odszkodowania wypłacane za grunty zajęte pod drogi zwraca
uwagę różnica w wydatkach poniesionych w 2019 roku a w roku poprzednim. Wydatki te są trudne od
oszacowania, gdyż zależą od czynników zewnętrznych, na które niejednokrotnie gmina nie ma wpływu,
tj. ilości zakończonych postępowań prowadzonych przed Wojewodą Małopolskim w sprawach nabycia
dróg publicznych przez gminę, a w efekcie postępowań odszkodowawczych prowadzonych przed
Starostą Wadowickim oraz oświadczeń właścicieli deklarujących nieodpłatne przekazanie gruntów pod
inwestycje w zakresie budowy i remontu dróg.

Trend zmian w zakresie wydatków budżetowych
w latach 2018 - 2019
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15365,57
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Operaty
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Opłaty
związane z
utrzymaniem
parkomatów
8152,03

Dokumentacj
a geodezyja i
kartograficzn
a
4153,60

Odszkodow.
za grunty
zajęte pod
drogi
88887,70

Opłaty
pozostałe, w
tym: oplaty
notarialne
11093,39

Koszty
postępowań
sądowych

3060,00

Wydzelenia
gruntów
zajętych pod
drogi
57560,00

27718,74

2019

4599,09

45451,82

32999,37

1350,00

59050,00

1757,50

27410,00

9960,90

48970,00
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

W 2016 roku Uchwałą nr XXIV -228-16 z dnia 30 czerwca 2016r. (z późn. zm.) został przyjęty Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Andrychów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 (PGN).
W PGN przedstawiono mierniki, które umożliwią określenie postępu realizacji działań.
W załączeniu przedstawiam dane dotyczące 2019r.
L.p.

Działanie

Miernik monitorowania

Jednostka

Realizacja w roku 2019

1

Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej

Całkowite zużycie energii w
budynkach użyteczności
publicznej

MWh/rok

Zmniejszenie zużycia
energii o 54,61

2

Montaż instalacji OZE (w tym
instalacji fotowoltaicznych) w
lub na budynkach
użyteczności publicznej

Ilość wykorzystanej energii
pochodzącej z OZE. Udział
Wykorzystanej energii
pochodzącej z OZE

Mwh/rok

44,5

%

88,8

3

Opracowanie audytów
energetycznych dla
budynków użyteczności
publicznej

Liczba opracowanych audytów
energetycznych

szt.

4

Modernizacja oświetlenia
ulicznego oraz parkowego
pod kątem zwiększenia jego
energooszczędności

Całkowite zużycie energii
elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego

MWh/rok

5

Wymiana energochłonnego Całkowite zużycie energii
oświetlenia w obiektach
elektrycznej w budynkach
użyteczności publicznej

MWh/rok

- zmniejszenie zużycia
energii o 2,06 MWh w
roku 2019 w
budynkach Urzędu
Miejskiego, zmniejszenie zużycia
energii o 3,55 MWh w
roku 2019 w trzech
placówkach
oświatowych, w
których w roku 2018
nastąpiła wymiana 444
szt. opraw
oświetleniowych, wymiana 126 szt.
opraw oświetleniowych
na II piętrze budynku w
ramach realizacji
nadbudowy szkoły w
Sułkowicach Bolęcinie

6

Termomodernizacja
budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych wraz z
wymianą źródeł ciepła

szt.

6 (właściciele dokonali
termomodernizacji
budynków
mieszkalnych w związku
z realizacją zadania
„Wymiana źródeł

Liczba budynków po
termomodernizacji
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ciepła w
indywidualnych
gospodarstwach
domowych w gminie
Andrychów” w ramach
Programu RPO)
7

Termomodernizacja
budynków mieszkalnych
wielorodzinnych

Liczba budynków po
termomodernizacji

szt.

1

8

Ograniczenie niskiej emisji z
budynków mieszkalnych

Liczba wymienionych źródeł
ciepła

szt.

61

9

Wykorzystanie odnawialnych Liczba budynków
źródeł energii w budynkach wykorzystujących OZE
mieszkalnych i
niemieszkalnych

Szacowany efekt
ekologiczny to:
redukcja pyłu
zawieszonego o 1,709
Mg/rok, CO 2 – 491,493
Mg rok, NO x – 0,541
Mg/rok
szt.

1 budynek mieszkalny
w ramach programu
gminnego (pompa
ciepła)
3 instalacje
fotowoltaiczne na
budynkach przedszkoli

10

Budowa sieci szlaków/ścieżek Długość szlaków rowerowych
rowerowych

km

1,4

11

Wdrożenie niskoemisyjnego
transportu publicznego w
gminie

Szt.

0

12

Wdrożenie funkcjonalnego
Liczba produktów/usług, których szt./rok
systemu zielonych zamówień procedura wyboru została oparta
publicznych
z uwzględnieniem kryteriów
środowiskowych

0

13

Organizacja akcji
społecznych związanych z
ograniczeniem emisji,
efektywnością energetyczną
oraz wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii

21 akcji (w tym 7 lekcji
edukacyjnych w
szkołach)

Liczba zakupionych pojazdów
niskoemisyjnych

Liczba zorganizowanych akcji
społecznych

szt.

liczba mieszkańców
uczestniczących w wydarzeniach
poświęconych efektywności
energetycznej

843
osoby

14

Aktualizacja Planu gospodarki Liczba opracowanych Planów
niskoemisyjnej, opracowanie gospodarki niskoemisyjnej oraz
raportów, aktualizacja
opracowanych raportów oraz
założeń do planu
zaktualizowanych założeń do
zaopatrzenia w ciepło,
planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa energię elektryczną i paliwa
gazowe
gazowe

szt.

15

Przyjęcie kierunków działań
uwzględnionych w Planie

szt.

Liczba opracowanych
dokumentów z uwzględnieniem
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gospodarki niskoemisyjnej w
zapisach prawa lokalnego

kierunków działań
uwzględnionych w Planie
gospodarki niskoemisyjne

16

Budowa preizolowanej sieci Długość preizolowanej sieci
cieplnej do budynków
cieplnej
zlokalizowanych na osiedlu
Żwirki i Wigury w Andrychowie

m.b.

0

17

Wykorzystanie
Ilość wykorzystanej energii
wysokosprawnej kogeneracji pochodzącej z OZE
w obiektach ZWiK Sp. z o.o. w
Andrychowie

MWh/rok

Kogeneracja
funkcjonuje od
czerwca 2019r. Do dnia
31.12.19r.
Wyprodukowano
215,979 MWh energii

18

Montaż instalacji
fotowoltaicznej na budynku
przy ul. Batorego 24 w
Andrychowie

Ilość wykorzystanej energii
pochodzącej z OZE

MWh/rok

Zadanie jeszcze nie
zrealizowane

19

Zatrudnienie Ekodoradcy

Liczba zrealizowanych usług
doradczych

szt./rok

1 876

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska za rok 2019 jest dostępne na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie zakładka: Rejestry, sprawozdania,
ewidencje/Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa/Sprawozdania i raporty.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Andrychów za 2019 r. jest dostępna na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie zakładka: Rejestry, sprawozdania,
ewidencje/Burmistrz Andrychowa
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY ANDRYCHÓW NA
LATA 2008-2032
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Andrychów na lata 2008-2032 został
przyjęty Uchwałą nr XIX-164-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2008 r.
Koszt realizacji Programu w roku 2019 to 56 869,39 zł (z czego 77 % kosztów kwalifikowanych podlega
zwrotowi w ramach Programu - dotacja).
Zrealizowanych zostało 55 wniosków właścicieli nieruchomości, w wyniku czego zostało
unieszkodliwionych 106,30 Mg wyrobów zawierających azbest (w tym w ramach demontażu 86,30 Mg
i 20 Mg zdemontowanych wyrobów zawierających azbest).
Dodatkowe informacje związane z realizacja programu zostały ujęte w Sprawozdaniu z realizacji POŚ za
rok 2019, który dostępny jest na stronie BIP zakładka: Rejestry, sprawozdania, ewidencje/Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa/Sprawozdania i raporty.

© Urząd Miejski w Andrychowie 2020. andrychow.eu

Strona | 57

Raport o stanie Gminy za 2019 r.

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY ANDRYCHÓW (PONE)
PONE został przyjęty uchwałą nr XLVIII-455-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r
(z późn. zm.)
W roku 2019 wymieniono 61 szt. starych wysokoemisyjnych kotłów na paliwo stałe na:
•
•
•
•
•

1 kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu
56 kotłów gazowych
2 kotły na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu,
1 pompę ciepła,
1 przyłącz do zbiorczej sieci cieplnej

Osiągnięty efekt ekologiczny
•
•
•
•
•

Zmniejszenie emisji pyłu o1,709 Mg/rok
Zmniejszenie emisji SOx o 0,541 Mg/rok
Zmniejszenie emisji NOx o 1,776 Mg/rok
Zmniejszenie emisji CO o 10,306 Mg/rok
Zmniejszenie emisji COx 0 491,4931 Mg/rok

Wszystkie działania związane z realizacją PONE w roku 2019 zostały ujęte w Sprawozdaniu z realizacji POŚ
za 2019r., który dostępny jest na stronie BIP zakładka: Rejestry, sprawozdania, ewidencje/Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa/Sprawozdania i raporty.
OCHRONA PRZYRODY
Na terenie Gminy Andrychów zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody.
Obszar Natura 2000 – Beskid Mały.
Podstawowe dane dotyczące obszaru Natura 2000
Dane dotyczące
obszaru Natura 2000
na terenie Gminy
Andrychów Kod
obszaru

Nazwa

Powierzchnia [ha]

Forma ochrony w ramach Sieci
Natura 2000

PLH240023

Beskid Mały

7186,2

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Beskid Mały: został utworzony celem ochrony wielu siedlisk oraz gatunków roślin
i zwierząt. Prawie 20% powierzchni tego obszaru, znajduje się na terenie województwa małopolskiego w
obrębie 7 gmin. Na tym obszarze dominują zbiorowiska leśne. Wśród zbiorowisk nieleśnych najbardziej
rozpowszechnione są murawy bliźniczkowe oraz górskie łąki kośne. Na obszarze Beskidu Małego
przedmiotem ochrony jest 15 typów siedlisk przyrodniczych oraz 8 gatunków roślin i zwierząt.
REZERWAT PRZYRODY
Madohora: celem ochrony tego obszaru jest zachowanie z powodów naukowych, dydaktycznych oraz
krajobrazowych naturalnych zespołów leśnych występujących na różnorodnych siedlisk oraz zachowanie
wychodni skalnych najwyższego wzniesienia Beskidu Małego - pod nazwą Madohora. W roku 2019
Burmistrz Andrychowa w porozumieniu z Oddziałem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego w Starym Sączu oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Na Rzecz Środowiska MONTANUM z
siedzibą w Andrychowie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z
wnioskiem o poszerzenie obszaru rezerwatu przyrody „Madohora” o ok. 27 ha
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Park krajobrazowy
Park krajobrazowy Beskidu Małego: został utworzony w 1998 roku, jego powierzchnia wynosi 25 770,00 ha.
Powierzchnia otuliny wynosi 22 758,00 ha.
Stanowisko dokumentacyjne
Potok Rzyczanki: jest to fragment profilu geologicznego, który przebiega wzdłuż koryta potoku Rzyczanki.
Jego powierzchnia wynosi 1,12 ha. Stanowisko dokumentacyjne w całości znajduje się na terenie Gminy
Andrychów – obręb Sułkowice.
Pomniki przyrody
Na terenie Gminy Andrychów znajduje się 12 pomników przyrody:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skała w miejscowości Targanice. Znajduje się wśród drzewostanu świerkowego poniżej drogi
turystycznej w rejonie przełęczy Kocierz – Jawornica
Skała "Targanicka". Położona jest w Targanicach, znajduje się wśród drzewostanu, widoczna z
brzegu potoku Jawornickiego
Skała. Mieści się w miejscowości Inwałd, na gruncie prywatnym i gminnym w terenie
zadrzewionym
Cis pospolity (Taxus baccata). Znajduje się w Targanicach, na skraju sadu, obok drogi polnej
prowadzącej do zabudowań właściciela
Lipa drobnolistna (Tilia cordata). Położona w Targanicach przy ulicy Beskidzkiej 130, w podwórzu
zabudowań mieszkalno-gospodarczych
Lipa drobnolistna (Tilia cordata). Znajduje się w Mieście Andrychów przy ulicy Gancarskiej 41, w
odległości 5m od zabudowań mieszkalno-gospodarczych
Platan
klonolistny
(Platanus acerifolia).
Jego
położenie
to
Miasto Andrychów
w odległości 5 m od muru kościelnego
Lipa drobnolistna (Tilia cordata). Zlokalizowana w Andrychowie, ul. Szewska 54.
Klon
jawor
(Acer
pseudoplatanus).
Położony
nad
Potokiem
Targaniczanka
w sąsiedztwie leśniczówki w Targanicach
Czereśnia ptasia (Prunus avium). Jej lokalizacja to miejscowość Zagórnik, leśnictwo Inwałd
Czereśnia ptasia (Prunus avium). Położona w Zagórniku w leśnictwie Inwałd
Wiąz górski (Ulmus glabra). Znajduje się w Zagórniku, leśnictwo Inwałd
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POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest ważnym elementem polityki społecznej państwa. Na podstawie ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm. art.16b, art.17) gmina
opracowuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie polityki społecznej
(http://ops.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/08/20140207-074448-zal.-do-uchw-nr-xliii-395-13strategia-rozwiazyw-problemow-spolecznych-1.pdf).
Również na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507
z późn. zm. art. 16a, art. 17) gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
(http://ops.andrychow.eu/wp-content/uploads/2019/09/Ocena-Zasobów-Pomocy-Społecznej.pdf)

REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY
•

•

•

•
•

•

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Andrychów na lata 2017–2019
(http://ops.andrychow.eu/wp-content/uploads/2019/09/Gminny-Program-PrzeciwdziałaniaNarkomanii-2017-2019.pdf)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
(http://ops.andrychow.eu/wp-content/uploads/2019/09/Gminny-Program-Profilaktyki-iRozwiązywania-Problemów-Alkoholowych-na-2019-rok.pdf)
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie
Andrychów
działa
Świetlica
Środowiskowo-Socjoterapeutyczna
(http://ops.andrychow.eu/swietlica-srodowiskowo-socjoterapeutyczna/)
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 (http://ops.andrychow.eu/wpcontent/uploads/2019/09/Gminny-Program-Wspierania-Rodziny-na-lata-2018-2020.pdf)
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
(http://ops.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/08/Gminny-program-przeciwdziałaniaprzemocy-w-rodzinie-oraz-ochrony-ofiar-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020-.pdf).
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ogólnopolski program „Karta Dużej Rodziny” oraz gminny
program „Andrychowska Rodzina na Plus” (http://ops.andrychow.eu/o-karcie-duzej-rodziny/).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie od 2008 r. realizuje projekty współfinansowane przez UE,
które mają na celu aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Gminy.
W Gminie Andrychów, przy ul. Krakowskiej 72 funkcjonuje Klub Integracji Społecznej
(http://ops.andrychow.eu/o-klubie-integracji-spolecznej/), który został utworzony w 2016 r. w ramach
projektu pn. „Wykorzystaj swoją szansę” (http://ops.andrychow.eu/wykorzystaj-swoja-szanse-2/)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wsparciem w ramach działań Klubu do grudnia 2019 r.
objętych zostało 76 osób.
W 2019 r. w projekcie „Wykorzystaj swoją szansę” wsparciem objętych było 15 osób niepełnosprawnych
(9 kobiet + 6 mężczyzn). Ponadto od lipca 2019 r. funkcjonuje mieszkanie chronione
(http://ops.andrychow.eu/mieszkanie/), które również powstało w ramach projektu „Wykorzystaj swoją
szansę”. Na dzień 31.12.2019 r. przebywały tam dwie osoby.
W zadaniu publicznym „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” - edycja 2019 r. w ramach
programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy
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osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” (http://ops.andrychow.eu/o-projekcie/) uczestniczyły
23 osoby (9K, 15M), z czego 8 osób posiadało orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach projektu
podpisano trzy porozumienia partnerskie: z Towarzystwem Miłośników Andrychowa, Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Wadowicach.

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w 2019 r. podjął na rzecz osób niepełnosprawnych:
•

•
•
•
•
•

zawarto umowę z PFRON w Warszawie na przekazanie oraz użytkowanie dwóch tabletów wraz
z dostępem do sieci internet w ramach projektu pn. „System Obsługi wsparcia finansowanego
ze środków PFRON” w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa 2014-2020,
oś priorytetowa II „E- Administracja i otwarty urząd”. Sprzęt umożliwia osobom niepełnosprawnym
lub podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON,
pracownicy OPS oraz UM w Andrychowie ukończyli kurs języka migowego w stopniu
I organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju „Pitagoras”,
nadal wydawane są bilety bezpłatnych przejazdów 1+1 (http://ops.andrychow.eu/dzialania-narzecz-osob-niepelnosprawnych/)
nadal zatrudniony jest Konsultant ds. osób niepełnosprawnych (http://ops.andrychow.eu/zespolporadnictwa-specjalistycznego/),
w ramach projektu „Rozwój pomocy społecznej” w tut. Ośrodku został zatrudniony asystent osoby
niepełnosprawnej (http://ops.andrychow.eu/asystent-osoby-niepelnosprawnej/)
główna siedziba Ośrodka oraz budynek OPS przy ul. Metalowców 10 są dostosowane dla potrzeb
osób niepełnosprawnych (http://ops.andrychow.eu/deklaracja-dostepnosci/).

ŚWIADCZENIA NALEŻNE W ZWIĄZKU Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
•
•
•
•

Świadczenie pielęgnacyjne (http://ops.andrychow.eu/swiadczenia-opiekuncze/)
Specjalny zasiłek opiekuńczy (http://ops.andrychow.eu/swiadczenia-opiekuncze/)
Zasiłek pielęgnacyjny (http://ops.andrychow.eu/swiadczenia-opiekuncze/)
Świadczenie „ZA ŻYCIEM” (http://ops.andrychow.eu/swiadczenie-za-zyciem/)

DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych (http://ops.andrychow.eu/uslugi-opiekuncze/).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie nadal realizuje projekt socjalny „Pomocna dłoń dla
Seniora” (http://ops.andrychow.eu/dzialania-na-rzecz-osob-starszych/). Działania w ramach projektu
obejmują pomoc w formie teleopieki dla 10 osób. W ramach projektu zostały zakupione telefony
komórkowe dla 10 seniorów z przyciskiem SOS wraz z bransoletką z przyciskiem SOS.
W ramach projektu realizowana jest dystrybucja „Kopert życia”
(http://ops.andrychow.eu/koperty-zycia-dla-seniorow/)
W Ośrodku Pomocy Społecznej nadal trwa dystrybucja Ogólnopolskich Kart Seniora. W Gminie
Andrychów wydano ponad 5.400 Kart Seniora.
(http://ops.andrychow.eu/dzialania-na-rzecz-osob-starszych/)
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Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Małopolski Tele – Anioł” w ramach współpracy z Urzędem
Województwa Małopolskiego wraz z partnerami Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem
Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu 10.000 niesamodzielnych Małopolan
uzyska wsparcie w zakresie usług Centrum.
(http://ops.andrychow.eu/malopolski-tele-aniol-2)
W dniu 28.02.2019 r. przedstawiciele Ośrodka uczestniczyli w międzynarodowej
pt. „Innowacyjne formy aktywizacji seniorów” organizowanej przez Stowarzyszenie Manko.

konferencji

W dniu 19.09.2019 r. po raz kolejny Seniorzy z Gminy Andrychów wraz z przedstawicielami Ośrodka
Pomocy Społecznej w Andrychowie uczestniczyli w VI Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie
(http://ops.andrychow.eu/vi-miedzynarodowe-senioralia-w-krakowie/).
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanym zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej należy także kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu (art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawa o pomocy społecznej). W 2019 r. w Domach
Pomocy Społecznej przebywały łącznie 62 osoby.
BEZDOMNOŚĆ
Na terenie Gminy Andrychów w dalszym ciągu funkcjonuje Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
(http://ops.andrychow.eu/domy-wsparcia-dla-bezdomnych) przy ul. Batorego 52 i 48, które zapewnia
schronienie 28 mężczyznom. W 2019 r. z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 39 osób.
W ramach „Akcja zima” pracownicy socjalni od poniedziałku do piątku wspólnie z funkcjonariuszami
Straży Miejskiej monitorują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne. W dni wolne od pracy miejsca
te są monitorowane przez Policję. Dlatego od listopada do marca są wydłużone godziny pracy Ośrodka
do godziny 20.00.
Kuchnia Św. Brata Alberta (http://ops.andrychow.eu/kuchnia-sw-brata-alberta/)
Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje z Kuchnią Św. Brata Alberta przy ul. 1 Maja 11
w Andrychowie. W 2019 r. Kuchni zostało wydanych 75.750 posiłków dla 250 osób.
Kuchnia Św. Brata Alberta realizuje także POPŻ 2014-2020 (http://ops.andrychow.eu/programoperacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020/), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób
najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W 2019 r. Ośrodek wydał do kuchni 307 wniosków dla 679
osób. Żywność wydawana była w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. W I kwartale 2019 r. w Kuchni
Św. Brata Alberta w Andrychowie zostały zorganizowane warsztaty ekonomiczne dla 23 osób i warsztaty
kulinarne dla 8 osób.
WOLONTARIAT
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym im. M.
Skłodowskiej w Andrychowie. W roku szkolnym 2019/2020, czyli od września 2019 r. do chwili obecnej
aktywnie działa 36 wolontariuszy. Świadczą oni pomoc dzieciom w nauce, spędzają czas z osobami
niepełnosprawnymi lub seniorami. Wsparciem objętych jest na chwilę obecną 17 środowisk.
(http://ops.andrychow.eu/klub-wolontariusza/)
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EDUKACJA I OŚWIATA

DANE STATYSTYCZNE.

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonowały następujące placówki:
13 przedszkoli (6 w mieście i 7 w sołectwach),
11 szkół podstawowych (4 w mieście i 7 w sołectwach),

2019/2020

2018/2019

2018/2019

Rodzaj placówki

Liczba oddziałów

2019/2020

Liczba uczniów

Przedszkola

1514

1508

67

67

Szkoły Podstawowe

3678

3707

193

196

Oddziały gimnazjalne w SP

442

-

22

-

Dane na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września danego roku.
Średnia liczba uczniów w oddziale w 2018/2019 wynosiła:
•
•
•
•

w szkołach podstawowych miejskich – 19,73,
w szkołach podstawowych wiejskich – 18,5,
w oddziałach gimnazjalnych miejskich - 21,5,
w oddziałach gimnazjalnych wiejskich - 18,9.
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Ponadto na terenie Gminy Andrychów funkcjonują:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Brzezince

2019/2020

2018/ 019

Wyszczególnienie

2019/2020

Liczba oddziałów

2018/2019

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa

152

169

10

11

Oddziały przedszkolne

72

85

3

4

Dane na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września danego roku.
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Andrychowie

38

38

2

2019/2020

2018/2019

2019/2020

Liczba oddziałów

2018/2019

Liczba dzieci

2

Dane na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września danego roku.
- Niepubliczne Przedszkole „Mały Bystrzak”

114

2018/ 019

2019/2020
92

2019/2020

Liczba oddziałów

2018/2019

Liczba dzieci

6

4

Dane na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września danego roku.
- Publiczne Przedszkole Parafialne im. Jana Pawła II w Andrychowie, ul. Starowiejska 30 (przedszkole
funkcjonuje od 01.09.2017 r.)
Liczba dzieci

Liczba oddziałów

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

47

72

2

3

- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Dzieci Świata” w Andrychowie, ul. Lenartowicza 3. Przedszkole
funkcjonuje od 01.09.2019 r.
„Dzieci Świata”

Liczba dzieci
2019/2020
56

Liczba oddziałów
2019/2020
3

Powyższych pięć placówek otrzymało, na podstawie art. 16, art. 17 pkt 3 i art. 18 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych, dotację z budżetu gminy.
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Ponadto Gmina Andrychów pokrywała koszty dotacji udzielonej przez Gminy Wadowice, Kęty, Kozy,
Bielsko-Biała, Osiek i Tomice na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Andrychów, które uczęszczały do
publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie w/w Gmin. W okresie od IX 2018 r. do VIII 2019 r. było
to 36 dzieci.
Gmina Andrychów otrzymała także zwrot dotacji udzielonej na 33 dzieci z gmin: Wieprz, Wadowice,
Porąbka i Kęty, które uczęszczały do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy
Andrychów.
LICZBA NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY AN DRYCHÓW (STAN WG SIO
NA 30.09.2019 R.).

zatrudnienie w pełnym
wymiarze
zatrudnienie
w niepełnym wymiarze
Razem etaty:

525

dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta

ogółem

Wyszczególnienie

bez stopnia

Liczba stosunków pracy nauczycieli

0

29

82

61

353

liczba

85

0

11

21

13

40

w tym
etatu

34,21

0

4,79

8,79

6,84

13,79

0

33,79

90,79

67,84

366,79

559,21

Procentowy udział nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych naszej Gminy wynosi 64 %.
Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w etatach w 2019 r. – 249,76 (stan na 30.09.2019 r.)

Rok

Ilość nauczycieli korzystających
z urlopu dla poratowania zdrowia

Koszt wynagrodzeń
poratowanie zdrowia

2019

27

ok. 584.418,00 zł
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REZULTATY PRACY W SZKOŁACH PODST AWOWYCH I W GIMNAZJACH.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku (wyniki w %).
Szkoła / przedmiot

język polski

matematyka

język angielski

SP nr 2

64,2

42,07

59

SP nr 3

75,8

62

72,3

SP nr 4

57,7

51,26

54,84

Zagórnik

69,24

52,37

61,02

Sułkowice – Łęg

70,21

62,02

71,89

Inwałd

80,91

70,37

66,74

Sułkowice -Bolęcina

64,8

41,7

53,5

Roczyny

72

51,6

55

Rzyki

68,68

50,17

49,6

Targanice

63,88

42,34

44,42

Szkoła / przedmiot

język polski

matematyka

język angielski

SP nr 2

64,2

42,07

59

SP nr 3

75,8

62

72,3

SP nr 4

57,7

51,26

54,84

Zagórnik

69,24

52,37

61,02

Sułkowice – Łęg

70,21

62,02

71,89

Inwałd

80,91

70,37

66,74

Sułkowice -Bolęcina

64,8

41,7

53,5

Roczyny

72

51,6

55

Rzyki

68,68

50,17

49,6

Targanice

63,88

42,34

44,42
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku (wyniki w %).

szkoła/ przedmiot

język
polski

historia
i wos

matematyka

przedmioty
przyrodnicze

język angielski język angielski
podstawowy
rozszerzony

SP nr 3

69,5

63,2

55,6

54,2

69,5

54

SP nr 5

66,1

64,3

48,8

55

73,9

57

Zagórnik

60,7

50,4

39,1

46,4

54

44,4

Sułkowice – Łęg

73,8

62,7

49,1

49,9

63,2

49,6

Inwałd

72,1

67,2

65,2

61,8

72,3

57,9

Sułkowice - Bolęcina

66,6

58,5

43,7

50,2

65

48,1

Roczyny

69,5

66,3

55,7

54,6

69,4

55,3

Rzyki

71,7

62

56,8

54,3

65,6

46,9

Targanice

61,4

58,3

43,8

51,3

59,7

42,6

Gmina

68,3

62,9

52,7

54,2

68,2

52,7

Powiat

67,3

62,0

49,6

52,7

66,6

51,3

Województwo

66,6

61,1

47,1

52,4

69,3

53,7

Sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Rok szkolny

Liczba finalistów

Liczba laureatów

17
SP nr 3 Andrychów – 8
SP nr 4 Andrychów – 3
2018/2019

SP nr 2 Andrychów – 2
ZSS Sułkowice-Łęg – 2

6
SP nr 3 Andrychów – 5
ZSS Inwałd – 1

ZSS Inwałd – 1
ZSS Rzyki - 1

W czerwcu 2019 r. Burmistrz wręczył nagrody rzeczowe (tablety, notebooki) laureatom konkursów
przedmiotowych oraz nagrody finansowe dla opiekunów naukowych.
Ponadto uczniowie szkół i przedszkoli brali udział w innych konkursach tematycznych, artystycznych
i sportowych organizowanych na różnych szczeblach osiągając liczne sukcesy.
Wyniki zawodów sportowych w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - finały wojewódzkie:
•
•
•

I miejsce w piłce siatkowej chłopców - SP nr 3 Andrychów. Udział w finale ogólnopolskim – XI
miejsce,
I miejsce w piłce plażowej chłopców – SP nr 3 Andrychów,
II miejsce w piłce siatkowej dziewcząt – SP nr 3 Andrychów,
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Wyniki zawodów sportowych w Igrzyskach Dzieci – finały wojewódzkie:
•
•
•
•
•

I miejsce w piłce siatkowej dziewcząt - SP nr 4 Andrychów. Udział w finale ogólnopolskim – III miejsce,
IV miejsce w mini piłce siatkowej chłopców – SP nr 4 Andrychów,
IV miejsce w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt – ZSS Inwałd,
VI miejsce w drużynowych biegach przełajowych chłopców – SP nr 4 Andrychów,
VI miejsce w piłce ręcznej chłopców – SP nr 2 Andrychów.

Nagrody Burmistrza i Dyrektora Szkoły/Przedszkola.
Rok

Nagroda Burmistrza

2019

Nagroda Dyrektora

Razem

Liczba
nagród

Kwota (zł)

Liczba
nagród

Kwota (zł)

Liczba nagród

Kwota (zł)

42

152.000,00

400

320.365,00

442

472.365,00

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ.
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina zorganizowała i sfinansowała dowóz do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Kętach dla 7 dzieci, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie
dla 20 dzieci, do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach – Gorzeniu dla 8 dzieci, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej dla 2 dzieci, do Szkoły Podstawowej nr 5
w Andrychowie dla 1 dziecka i do Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie dla 1 dziecka. Od lutego 2019
r. dowożono dziecko do Ośrodka Socjoterapeutycznego w Krakowie.
Ponadto Gmina zwracała rodzicom koszty dowozu do Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla dzieci
niewidomych w Rabce-Zdroju dla 1 dziecka, do Szkoły Podstawowej dla dzieci niesłyszących w BielskuBiałej dla 1 dziecka, do Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie dla 1 dziecka, do Przedszkola nr 3
w Andrychowie dla 1 dziecka, do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dać Szansę” w Choczni dla
1 dziecka.
Gmina finansowała także koszty dowozu dla jednego dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Chorzowie.
Poniższa tabela przedstawia dowóz uczniów niepełnosprawnych:
Rok szkolny

Dowóz zorganizowany przez Gminę

Zwrot
kosztów
dowozu
rodzicom
(za paliwo
lub bilety)

Razem

Kaczyna

SP nr 4 /
Gimn. nr 2
Andrychów/L
O Andrychów

Gorzeń
/
Kalwaria Z.

Kęty +
Kozy

SP nr 5

Kraków

2018/2019

20

1

10

7

1

1

6

46

2019/2020

23

1

10

7

1

2

6

50

Dodatkowe działania szkół i organu prowadzącego w celu podniesienia jakości kształcenia i organizacji
pracy placówek w roku szkolnym 2018/2019.
•
•

od 3 lat gmina corocznie zdobywa certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. Gmina posiada także
wyróżnienie Primus za uzyskanie największej liczby punktów rankingowych w roku 2017,
w ostatnim etapie realizacji reformy oświaty gminie udało się zminimalizować skutki utraty pracy dla
nauczycieli, administracji i obsługi – brak zwolnień grupowych,
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•
•
•
•

•
•
•

Gmina zwiększyła kwotę naliczenia funduszu wynagrodzeń na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
z 9 % na 12 %,
zwiększono również wynagrodzenia administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach.
wybudowano nowe przedszkola w dwóch sołectwach: w Inwałdzie i w Roczynach dla łącznie 240
dzieci,
Rada Miejska w Andrychowie podjęła Uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania
oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Andrychów dla podmiotów prowadzących żłobki,
kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze gminy Andrychów. Efektem są trzy
nowopowstałe kluby dziecięce: Tuptusiowo, Dzieci Świata, Bystrzaczek. Problem opieki nad
najmłodszymi mieszkańcami został rozwiązany. Placówki dysponują jeszcze wolnymi miejscami,
w związku z nauką pływania Burmistrz zainicjował i sfinansował kurs dla 11 nauczycieli dający
uprawnienia instruktora nauki pływania,
uruchomiono i sfinansowano program nauki pływania dla wszystkich uczniów w gminie na poziomie
klas IV,
nagrody Burmistrza w wysokości 5.000,00 zł dla nauczycieli, których uczniowie zostali laureatami
w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Gmina przyznała dodatkowe godziny dla szkół na:
•

•

•
•

•
•
•

•

pomoc
psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze,
korekcyjnokompensacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia artystyczne, sportowe, promocja zdrowia, kultura
regionalna i inne rozwijające zainteresowania uczniów). Łącznie są to 109 godzin tygodniowo w 11
szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2019/2020 – 123 godziny,
na nauczanie indywidualne dla wszystkich uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie
nauczania indywidualnego (147 godzin tygodniowo dla 15 uczniów przyznanych na cały rok szkolny
lub co najmniej pół roku, nauczanie indywidualne czasowe: 60 godzin dla 6 uczniów). W roku
szkolnym 2019/2020 – 6 uczniów – łącznie 58 godzin tygodniowo,
zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia 19 godzin tygodniowo dla 2 uczniów. W roku szkolnym
2019/2020 - 11 uczniów – łącznie 84 godziny,
zajęcia rewalidacyjne dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego w wysokości 2 godzin tygodniowo, 141 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego,
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim (80 godzin
tygodniowo dla 8 dzieci),
na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci dla 62 dzieci, w roku szkolnym 2019/2020 – 52 dzieci,
naukę języka polskiego i wyrównywanie różnic programowych dla licznej grupy uczniów
powracających z zagranicy i uczniów, których rodzice obcokrajowcy pracują i mieszkają na terenie
gminy (53 godziny tygodniowo dla 17 uczniów),
na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 26 uczniów romskich. W Szkole Podstawowej nr 2
w Andrychowie działa Świetlica Romska w której zatrudnieni są Romowie w charakterze animatorów
kultury romskiej,

W każdej szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda, wychowawcy świetlic, pedagodzy specjalni.
W każdym przedszkolu zatrudnieni są logopedzi,
Ponadto do realizacji zajęć rewalidacyjnych w zależności od potrzeb zatrudniani są
oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, specjaliści do pracy z dziećmi z autyzmem czy
zespołem Aspergera.
W szkołach i przedszkolach w których funkcjonują oddziały integracyjne zatrudnieni są dodatkowo
psycholodzy. Dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich posiadają pomoc osoby, która pomaga im
na terenie szkoły.

© Urząd Miejski w Andrychowie 2020. andrychow.eu

Strona | 69

Raport o stanie Gminy za 2019 r.

Gmina organizuje w szkołach i przedszkolach:
•
•
•
•
•

oddziały integracyjne,
oddziały specjalne,
oddziały sportowe,
oddziały z rozszerzonym programem nauczania języków obcych,
w klasach I – III prowadzona są zajęcia z szachów.

LISTA REALIZOWANYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH, INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH,
PROGRAMÓW W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
Na realizację zadań oświatowych, innowacji pedagogicznych oraz programów w placówkach
oświatowych wydatkowano w 2019 roku kwotę 65 112 267,32 zł.
Źródłem finansowania wydatków były:
-

środki własne

19 581 664,28 zł

-

subwencje

40 152 076,00 zł

- dotacje oraz środki unijne

2 397 809,36 zł

- dochody własne

2 980 717,68 zł

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW
W FINANSOWANIU WYDATKÓW REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ
JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY

Dofinansowanie
Gminy
19 581 664,28
30,07 %

Subwencja
40 152 076,00
61,67 %

Dochody własne
2 980 717,68
4,58%

Dotacje oraz
środki unijne
2 397 809,36
3,68 %
Realizowane dotacje oraz projekty unijne bezpośrednio przez jednostki budżetowe oświaty:
•
•
•

dotacja celowa na realizację małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową” – wydatek: 54 990,00 zł, w tym
dotacja: 14 500,00 zł
dotacja celowa na realizację programu „Wyprawka szkolna” - wydatek: 2 855,42 zł, w tym dotacja:
2 855,42 zł
dotacja celowa na realizację zadania - „Aktywna tablica” – wydatek: 52 500,00 zł, w tym dotacja:
42 000,00 zł
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dotacja celowa na realizację zadania w ramach rządowego Programu na rzecz integracji
społeczności romskiej w Polsce – ubezpieczenie dzieci romskich – wydatek: 1.071,00 zł, w tym dotacja:
1 071,00 zł
dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w roku
2019. Wydatek: 315 688,92 zł, w tym dotacja: 315 688,92 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych
z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – wydatek: 2 218 495,00 zł,
w tym dotacja: 1 774 795,00 zł
dotacja celowa na zakup usług i wyposażenia do stołówki szkolnej - „Posiłek w szkole i w domu” wydatek: 21 520,00 zł, w tym dotacja: 17 216,00 zł
środki na realizację projektu: „Akcja edukacyjna dla Ciebie” – wydatek: 75 225,89 zł - w tym: dotacja
z budżetu państwa: 7 918,50 zł, śr. unijne: 67 307,39 zł
środki na realizację projektu: „Akcja edukacyjna” – wydatek: 154 457,13 zł w tym: dotacja z budżetu
państwa: 16 258,72 zł, śr. unijne: 138 198,41 zł

•

•
•

•
•
•

Projekty „Akcja edukacyjna” i „Akcja edukacyjna dla Ciebie” realizowane były w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Wiedza
i kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu „Akcja edukacyjna dla Ciebie” było podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze
matematyki lub przedmiotów przyrodniczych poprzez udział uczniów w zajęciach wyrównawczych lub
rozwijających z matematyki, chemii, fizyki, biologii lub geografii. W terminie do VII 2019 r. w ramach
projektu w trzech gimnazjach pracownie przedmiotowe w gimnazjum w Rzykach, w Targanicach
i Sułkowicach-Łęgu zostały doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne konieczne do realizacji podstaw
programowych.
Celem projektu „Akcja edukacyjna” było podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze matematyki,
przedmiotów przyrodniczych lub TIK poprzez udział uczniów w zajęciach wyrównawczych z matematyki
lub przyrody, zajęciach rozwijających z matematyki, przyrody lub z informatyki w terminie do VII 2019 r.
W ramach projektu trzy pracownie w SP nr 2, SP nr 4 oraz SP w Sułkowicach-Bolęcinie zostały wyposażone
w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych.
W ramach realizacji powyższych projektów wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla
nauczycieli, zorganizowanie wycieczek dla uczniów biorących udział w zajęciach oraz koszty pośrednie:
koszty wynagrodzeń dla księgowych, koordynatorów, specjalisty ds. monitorowania postępu rzeczowego
i sprawozdawczości oraz specjalisty ds. finansowych.
WYKAZ PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU
GMINY WRAZ Z PODANIEM KW OT DOTACJI
Wykaz niepublicznych placówek
Nazwa Placówki

Kwota dotacji w 2019 r.

1.

Niepubliczne Przedszkole „Mały Bystrzak”, ul. Słowackiego 4e,
34-120 Andrychów

821.688,34 zł

2.

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, ul.
Starowiejska 24, 34-120 Andrychów

281.885,80 zł

3.

Niepubliczne Przedszkole „Dzieci Świata”, ul. Lenartowicza 3, 34120 Andrychów

128.110,50 zł

Wykaz publicznych placówek

© Urząd Miejski w Andrychowie 2020. andrychow.eu

Strona | 71

Raport o stanie Gminy za 2019 r.

Nazwa Placówki

Kwota dotacji w 2019 r.

1.

Publiczne Przedszkole Parafialne im.
Starowiejska 30, 34-120 Andrychów

Jana

Pawła

II,

ul.

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Brzezince, ul. Słoneczna 5, 34-120 Andrychów

601.364,34 zł
Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego
i Szkoły Podstawowej
2.593.861,70 zł

Wykaz klubów dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne
Nazwa Placówki

Kwota dotacji w 2019r.

1.

Klub Dziecięcy „LEŚNY DOMEK” Tomasz Paluch, ul. Starowiejska
22B, 34-120 Andrychów

54.000,00 zł

2.

Klub Malucha „BYSTRZACZEK” Ewa Marczyńska, ul. Słowackiego
4e, 34-120 Andrychów

61.800,00 zł

3.

Klub Malucha „Dzieci Świata”, ul. Lenartowicza 3, 34-120
Andrychów

15.600,00 zł

4.

Klub Dziecięcy TUPTUSIOWO, ul. Podgórska 7b, 34-120 Andrychów

23.400,00 zł

Poziom wydatków na oświatę:
Dział

Wydatki

801 - Oświata i wychowanie

60 402 368,59 zł

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2 247 626,34 zł

Dział

Wydatki

750 – Administracja publiczna

2 064 511,49 zł

852 – Pomoc społeczna

148 391,12 zł

926 – kultura fizyczna

249 369,78 zł

Razem wydatki

65 112 267,32 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w jednostkach oświatowych, obejmujące informację o nazwie
zadania, poniesionych kosztach, kwotach zyskanego dofinansowania, sposobu finansowania
Placówka

Nazwa zadania

ZSS Inwałd

Rozbudowa sieci
teleinformatycznej
Rozbudowa sieci
komputerowej

58 548,00 zł

0,00 zł

Sposób
finansowania
Budżet placówki

12 000,00 zł

0,00 zł

Budżet placówki

ZSS Roczyny

Wykonanie systemu
nagłaśniającego

22 000,00 zł

0,00 zł

Budżet placówki

ZSS Sułkowice - Łęg

Zakup pieca
konwekcyjnoparowego

24 034,59 zł

0,00 zł

Budżet placówki

ZSS Roczyny

Koszty
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SP nr 2 w
Andrychowie

Adaptacja jadalni na
salę lekcyjną

Razem

-

18 000,00 zł

0,00 zł

Budżet placówki

134 582,59 zł

0,00 zł

-
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BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zdań tych należy m.in.
ochrona przeciwpożarowa. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona ta polega na
realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
To właśnie gmina ponosi koszty utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej
jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także obowiązana jest do zapewnienia umundurowania
bojowego i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych. Ochotnicze straże pożarne są
natomiast jednostkami ochrony przeciwpożarowej i funkcjonują na podstawie przepisów ustawy Prawo
o stowarzyszeniach.
Na terenie Gminy Andrychów działa obecnie 9 Ochotniczych Straży Pożarnych o wysokim stopniu
przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych wymienionych w poniższej tabeli.

Lp

Nazwa jednostki OSP

Rok założenia

Typ OSP

Nr w KRS

Przynależność do KSRG

1.

Andrychów

1840

S-2

021997

nie

2.

Inwałd

1906

S-2

021776

od 1997 roku

3.

Roczyny

1911

S-4

028582

od 1995 roku

4.

Rzyki

1908

S-2

025646

nie

5.

Sułkowice-Bolęcina

1956

S-2

038834

nie

6.

Sułkowice-Łęg

1924

S-2

011764

od 1997 roku

7.

Targanice Dolne

1905

S-1

020792

nie

8.

Targanice Górne

1924

S-2

032154

od 1997 roku

9.

Zagórnik

1911

S-2

038159

nie

Na koniec 2019 r. jednostki te liczyły 491 członków czynnych pełnoletnich natomiast uprawnionych do
udziału w działaniach ratowniczych było 313 druhów. Poniższy wykres przedstawia liczbę członków
czynny pełnoletnich oraz uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczych w poszczególnych
jednostkach.
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Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej z terenu miasta i gminy
Andrychów należą 4 jednostki OSP Inwałd, OSP Roczyny, OSP Targanice Górne i OSP Sułkowice Łęg.
System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz
podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach
ratowniczych. Organizatorem krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu jest
komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
Gmina ponosi wydatki związane z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej
9 jednostek OSP funkcjonujących na terenie naszej Gminy, a więc pokrywa koszty związane z bieżącym
utrzymaniem jednostek OSP, dokonuje zakupów sprzętu przeciwpożarowego, realizuje zadania bieżące
związane z remontami baz lokalowych oraz realizuje zadania inwestycyjne. Gmina również ubezpiecza
członków ochotniczych straży pożarnych oraz ponosi koszty okresowych badań lekarskich. Gmina oprócz
jak wspomniano wcześniej środków finansowych przeznaczanych rok rocznie z budżetu gminy na
ochronę przeciwpożarową również o ile istnieją takie możliwości pozyskuje fundusze zewnętrzne startując
w różnych konkursach czy też programach. W 2019 r. Gmina pozyskała środki finansowe z budżetu
Województwa Małopolskiego w związku z udziałem w konkursie „Małopolskie Remizy 2019” w wysokości
48.000,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wys.
50.000,00 na zadanie dotyczące kontynuacji rozbudowy remizy OSP w Inwałdzie. Również z budżetu
Województwa Małopolskiego w związku z udziałem Gminy w konkursie ,,Bezpieczna Małopolska 2019’’
pozyskano środki finansowe w wysokości 11 800,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego z przeznaczeniem
dla jednostek OSP oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 8 kompletów ubrań bojowych.
Podsumowując, realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej w gminie Andrychów przebiega zgodnie
z wymaganiami odpowiednich przepisów, możliwościami finansowymi Gminy i bardzo dobrą współpracą
z poszczególnymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwową Strażą Pożarną. Nie bez
znaczenia jest ogromne zaangażowanie i poświęcenie druhów w działalność ochotniczych straży
pożarnych. Skutkiem tego zaangażowania jest między innymi dbałość o sprawność posiadanego
sprzętu, uczestnictwo w szkoleniach, ćwiczeniach i akcjach ratowniczych powodujące ciągłe
podnoszenie posiadanych przez druhów umiejętności.
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PORZĄDEK PUBLICZNY

Ważną funkcję w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego pełni Straż Miejska
w Andrychowie. Jej działania ukierunkowane są przede wszystkim na czuwaniu nad bezpieczeństwem
społeczności gminnej w zakresie wykrywania wykroczeń oraz realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody
i ochrony środowiska naturalnego. Podejmowane przez funkcjonariuszy czynności w dużej mierze
zawdzięczają swą skuteczność przeprowadzanym w jednostce Straży Miejskiej analizom stanu porządku
publicznego. Zawierają one statystyczne zestawienia ilości interwencji oraz ich podział na poszczególne
kategorie wykroczeń z rozbiciem na poszczególne rejony Gminy Andrychów.
Straż Miejska Andrychów w roku 2019 przyjęła 2014 interwencji od mieszkańców i podmiotów publicznych
co stanowi wzrost o 16,8 % w stosunku do roku 2018. Największy udział w ilości podjętych interwencji miały
następujące zdarzenia:
Zdarzenia na terenie gminy Andrychów w latach 2017-2019
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Zdarzenia na terenie sołectw w roku 2019
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MONITORING WIZY JNY

Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa publicznego jest systematyczny rozwój monitoringu
wizyjnego Andrychowa. Rozmieszczenie w określonych rejonach kamer pozwoliło między innymi na
zmniejszenie przestępstw kryminalnych, ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach
publicznych a co za tym idzie innych grup wykroczeń blisko z tym powiązanych (żebractwo, niszczenie
mienia). W 2019 roku na terenie Gminy 30 kamer monitorowało miejsca publiczne.
Ponadto, aby spełnić wymagania RODO w zakresie systemu monitoringu wizyjnego dokonano
przekształcenia pomieszczeń przy ul. Rynek 31 na centrum monitoringu w ramach: „Rozbudowy systemu
monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Andrychów”- w zakresie adaptacji pomieszczeń dla
stanowisk dyspozytorskich centrum monitoringu wizyjnego realizowanego w ramach zadania:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z systemem dynamicznej informacji
przystankowej i systemem monitoringu wizyjnego w Gminie Andrychów” wchodzącego w zakres projektu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno- komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego
w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego” w kwocie 553 474,90 zł brutto.
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Zdarzenia odnotowane przez zespół operatorów monitoringu w latach 2017-2019
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA W SZKOŁACH

Jedną z form profilaktyki świadczonej przez strażników jest budowanie świadomości w zakresie zagrożeń
wśród dzieci i młodzieży W ramach działalności edukacyjnej na rzecz zapobiegania patologią, Straż
Miejska opracowała szereg autorskich programów profilaktycznych. Wdrożenie ich pozwoliło ujednolicić
wymagania mające na celu zapobieganie zrachowaniom aspołecznym i zwiększyć bezpieczeństwo na
terenach szkół oraz w miejscach publicznych. Szkoły – jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz
jako ważne ośrodki opiniotwórcze – są właściwym miejscem, w którym wiedzę należy upowszechniać
i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów, mających wpływ na jakość
życia. W roku 2019 tematyka spotkań z młodzieżą została rozszerzona o program ekologiczny „Czyste
Powietrze Wspólna Sprawa” Program ten obejmuje edukację dzieci, młodzieży w obszarze ochrony
czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania,
wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.
Opisane przedsięwzięcia obok promowania bezpiecznego stylu życia mają za zadanie kreowanie
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pozytywnego wizerunku funkcjonariusza Straży Miejskiej czy Policji. Od kilku lat systematycznie w szkołach
organizowane są spotkania funkcjonariuszy straży miejskiej i Policji z uczniami szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz ich rodzicami głównie w tematyce “Bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
Ilość uczniów objętych programami profilaktycznymi w latach 2017-2019
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WSPÓŁPRACA STRAŻY MIEJSKIEJ Z POLICJĄ

Zarówno Policja, jak i Straż Miejska, dbają o bezpieczeństwo mieszkańców na poziomie lokalnym.
Wspólne patrole, razem podejmowane interwencje, wspólnie realizowane programy profilaktyczne są
odpowiedzią na społeczne oczekiwania. Ich efektywna służba, zaangażowanie oraz dobra współpraca
przyczyniają się w wielu gminach do znacznej poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu jego poczucia
wśród obywateli. W roku 2019 strażnicy miejscy ujawnili i w 65 przypadkach zabezpieczali do chwili
przybycia Policji miejsca popełnionych wykroczeń, przestępstw oraz innych zdarzeń. W takich
przepadkach równocześnie podejmowali następujące czynności:
•
•
•
•

udzielali pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
podejmowali działania zmierzające do zatrzymania sprawców,
uniemożliwiali dostęp do miejsca zdarzenia osobom postronnym,
ustalali świadków oraz okoliczności zaistnienia zdarzenia.

W roku 2019 odbyły się 42 wspólne patrole prewencyjne. W wyniku tych patroli ujawniono 30 wykroczeń,
przeprowadzono 18 interwencji, wylegitymowano 45 osób, przeprowadzono 40 kontroli pojazdów oraz
obiektów.
Pozytywnym przykładem współpracy w obszarze wspólnego prowadzenia działań ukierunkowanych na
zapewnieniu spokoju i porządku jest planowanie wspólnych patroli w miejscach publicznych oraz w
trakcie zabezpieczeń imprez sportowych, artystycznych, rozrywkowych, a także uroczystości
państwowych i kościelnych. W roku 2019 strażnicy i policjanci brali wspólny udział w przeprowadzonych
lokalnych akcjach, czy też programach prewencyjnych połączonych z prelekcjami na terenie placówek
oświatowych np.: ”Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, ,,Akcja Znicz”, ,,Dzień wagarowicza”,
,,Bezdomni”, „Bezpieczna droga do szkoły” , „Bezpieczne ferie w mieście” i inne.
Aby usprawnić współdziałanie, do bieżących kontaktów wyznaczeni zostali funkcjonariusze dzielnicowi
obu formacji, którzy konsultują realizowane działania. Przedsięwzięcia podejmowane przez służby,
omawiane są także podczas odpraw służbowych. Cyklicznie odbywają się też spotkania komendantów,
podczas których dokonywana jest ocena zagrożenia bezpieczeństwa na obszarze działania i określane
są wspólne zadania.
Współpraca obu formacji odbywa się także w zakresie szkoleń specjalistycznych i w głównej mierze
dotyczy zagadnień związanych z zasadami użycia środków przymusu bezpośredniego, wybranych
zagadnień prewencji i ruchu drogowego. Podczas szkoleń następuje wymiana informacji pomiędzy
formacjami z zakresu: zasad postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania w sprawach
nieletnich, problematyki przemocy w rodzinie, zabezpieczania imprez masowych, zasad legitymowania
i przeprowadzania interwencji, zasad zabezpieczania miejsca zdarzenia, oraz udzielania pomocy
przedmedycznej i profilaktyki narkotykowej.
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ZESTAWIENIE OGÓLNE UCHWAŁ
W 2019 roku Rada Miejska w Andrychowie odbyła 14 sesji, podczas których podjęto łącznie 116 uchwał.
Treść w/w uchwał dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
https://bip.malopolska.pl/umandrychow,m,316650,2019.html

Zrealizowano 97 uchwał, na bieżąco realizowanych jest 9 uchwał i w takcie realizacji jest 10 uchwał.
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KULTURA

CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W ANDRYCHOWIE
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie (CKiW) – samorządowa instytucja kultury wpisana do
rejestru prowadzonego przez Burmistrza Andrychowa pod nr 1, z siedzibą 34-120 Andrychów,
ul. Starowiejska 22 b. Wszystkie jednostki organizacyjne znajdują się http://www.kultura.andrychow.eu.
Statut, regulamin, struktura organizacyjna i cała działalność Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie znajduje się na https://bip.malopolska.pl/kulturaandrychow
Działalność Centrum Kultury i Wypoczynku i wszystkie organizowane imprezy znajdują się na
http://www.kultura.andrychow.eu
Zestawienie ilości organizowanych imprez w 2019 roku i ilości uczestników biorących w nich udział
RODZAJ IMPREZY

Ilość

Ilość uczestników

Zajęcia, warsztaty i koła artystyczne dla dzieci

92

1773

Koncerty, wydarzenia i imprezy – współpraca z instytucjami

24

10979

Koncerty, wydarzenia i imprezy – organizowane przez placówkę

31

6081

Konkursy – organizowane przez placówkę

5

215

Projekty

5

211

Spektakle

2

779

Kabarety

2

720

Bale, wieczorki taneczne

4

792

Zimowe i letnie akcje dla dzieci i młodzieży

1

20

Wycieczki i wyjazdy

18

699

Wystawy

17

4010

RAZEM

201

26279

Wysokość dotacji podmiotowej na działalność CKiW w Andrychowie na 2019 r. wyniosła 2.460.000,00 zł.
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ANDRYCHOWIE

Miejska Biblioteka Publiczna od 1 lipca 2008 roku działa na terenie Miasta i Gminy Andrychów jako
samodzielna instytucja kultury. Obsługuje 43 575 mieszkańców, swoje placówki posiada na terenie sześciu
sołectw. Biblioteka w Andrychowie jest częścią ogólnopolskiej sieci bibliotecznej oraz największą
biblioteką w powiecie wadowickim. W jej skład wchodzi Biblioteka Główna oraz 6 filii bibliotecznych.
Do zadań statutowych MBP między innymi należą gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie
materiałów bibliotecznych a także wytwarzanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych,
prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa
(http://andrychow.eu/biblioteka). Wypełniając swoją misję biblioteka stawia na pierwszym miejscu
użytkownika i jego potrzeby. Klientami Biblioteki są osoby posiadające ważne konto w bibliotece są to:
czytelnicy, osoby korzystający z Czytelni, uczestnicy imprez.
W omawianym okresie MBP zarejestrowała 6 393 użytkowników w tym 5630 czytelników aktywnych.
Mieszkańcy gminy mogą w zależności od potrzeb wypożyczyć zbiory do domu, korzystać ze zbiorów
biblioteki na miejscu w Czytelni, korzystać z e-booków. W roku 2019 na zewnątrz wypożyczono 94 580 wol.
w tym: 91 027 książek, 1860 audiobooków, 640 książek cyfrowych, 990 gier planszowych oraz 63
czasopisma. Czytelnikom korzystającym ze zbiorów na miejscu udostępniono 5 296 książek, 3 593
czasopisma i 434 dokumenty życia społecznego. Dla czytelników korzystających z czytelni przygotowano
808 kwerend. W miarę pojawiania się potrzeb w środowisku MBP zapewnia obsługę osób o specjalnych
potrzebach. MBP uczestniczy w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla
osób niewidomych i słabowidzących” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, z którego pozyskała 4 urządzenia typu Czytak. Współpracuje ze Stowarzyszeniem LARIX,
które dostarcza nieodpłatnie książki w cyfrowym zapisie. Każdy czytelnik może wypożyczyć bezpłatnie
Czytaka na 2 miesiące. Z tej możliwości skorzystało 17 osób. W roku 2019 w ramach dotacji na zakup
nowości biblioteka zaczęła zwiększać dział książki wydanej duża czcionka. Działanie to będzie
kontynuowane w następnych latach. MBP wzięła udział w projekcie „Likwidacja barier funkcjonalnych –
wspieram wdrażam” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Otwórzmy drzwi na świat”. W 2019 r. MBP
zorganizowała i przeprowadziła 361 akcji i imprez czytelniczych. Wzięło w nich udział 6 836 osób.
Wypracowano 563 godzin zajęć edukacyjnych. Biblioteka oferuje mieszkańcom udział w akacjach
edukacyjnych, literackich i szkoleniach. Z ofertą MBP użytkownicy mogą zapoznać się na stronie
biblioteki. Podstawą dzielności biblioteki są jej zbiory. W 2019 MBP posiadała 88 300 jednostek
inwentarzowych, w tym 4128 zbiorów nieksiążkowych. Struktura zbiorów nieksiążkowych.

Audiobooki
1 808

Cyfrowa Książka
Mówiona
1934
Zbiory
nieksiążkowe
4128

Gry planszowe
221

Czasopisma oprawne
165
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Kontrolując jakość zbiorów Biblioteka analizuje swoją
kolekcję i usuwa ze zbiorów książki zniszczone
i zdezaktualizowane oraz takie po które czytelnicy nie
sięgali przez okres 10 lat. Na ich miejsce wprowadza się
nowe zbiory. Podstawowym źródłem odnawiania
i powiększania zbiorów są zakupy- zarówno z budżetu
biblioteki jak i środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z programu „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”. W roku 2019 wysokość dotacji z Biblioteki
Narodowej wyniosła 31 850,00 zł. Zakupiono 3 476 jednostek inwentarzowych za łączną kwotę 82 128,39
zł. Mieszkańcy gminy mogą skorzystać w Bibliotece bezpłatnie z Internetu, stanowisk komputerowych
i skanera mogą także korzystać z drukarki i kserokopiarki. Usługa druku i kopiowania jest odpłatna. Osoby
zapisane do biblioteki mogą także korzystać z kursów językowych i specjalistycznych realizowanych
w ramach programu „Funpakiet dla bibliotek” Zbiory MBP podlegają komputeryzacji poziom
komputeryzacji. By ułatwić użytkownikom korzystanie ze zbiorów, biblioteka zapewnia dostęp do
katalogu on-line za pomocą, którego ma się dostęp do konta czytelnika oraz można zamawiać
i rezerwować materiały biblioteczne. W 2019 roku odnotowano 9 596 wejść do katalogu on-line.
Biblioteka w Andrychowie jest członkiem dwóch konsorcjów bibliotek małopolskich w ramach którego
prowadzi zakup e-booków.
W 2019 roku były to IBUK-Libra – czytelnia internetowa zawierająca w 90% książki naukowe oraz Legimi,
w ramach którego dostępne jest prawie 60 000 tytułów z beletrystyki i nie tylko.
Obok tworzenia codziennych pięciogodzinnych audycji Radia Andrychów AM, wydawania miesięcznika
samorządowego Nowiny Andrychowskie oraz stron internetowych na FB. Redakcja zajmuje się także
działaniami promującymi radio i gazetę a także działaniami edukacyjnymi i kulturalnymi skierowanymi
do mieszkańców gminy. W omawianym okresie zorganizowano 87 akcji, w których udział wzięło 4 867
osób, wypracowano 75 godzin edukacyjnych. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Redakcję
odwiedzało 5 053 mieszkańców. Na antenie gościło 989 osób.
•

Twoje Radio Andrychów AM

TRA Radio Andrychów ma największą liczbę odbiorców (również poza gminą) – ok. 8 tys. codziennych
słuchaczy. Radio nadaje codziennie pięć godzin na żywo i trzy godziny powtórek w trzech blokach. Każdy
z tych bloków to audycje muzyczno-słowne, wypełnione rozmowami z gośćmi anteny i ulubioną muzyką
naszych odbiorców. W środy o godz. 18. transmitowana jest Msza Św. z kościoła pw. św. Stanisława w
Andrychowie, w niedziele o godz. 8-9 emitowany jest koncert życzeń. Radio ANDRYCHÓW udostępniane
jest także w cyfrowej jakości w systemie DAB+. W technologii DAB+ można nas słuchać na kalane 8D m.in.
na obszarze powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, bielskiego czy chrzanowskiego.
•

Miesięcznik Nowiny Andrychowskie

Samorządowy miesięcznik ma charakter lokalny i zajmuje się z wydarzeniami na terenie gminy –
samorządowymi, społecznymi, kulturalnymi i sportowymi. Nowiny są także głównym źródłem informacji o
pracy samorządu – Burmistrza Gminy Andrychów, Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej. NA publikują
wszystkie ogłoszenia urzędowe. Część materiałów dziennikarskich opisuje działalność organizacji
pozarządowych i aktywność społeczną mieszkańców, a także lokalne tradycje, historie, przyrodę i
ciekawostki.
W 2019 roku Nowiny Andrychowskie ukazywały się w nakładzie 1400 egzemplarzy i były rozprowadzane
na terenie całej gminy Andrychów.
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SPORT, TURYSTYK A I PROMOCJA

Powstająca nowa baza sportowo-rekreacyjna oraz systematyczna modernizacja już istniejącej
wymagały zmiany systemu zarządzania całą infrastrukturą. Głównym celem takiego posunięcia było
uporządkowanie zasad dostępności obiektów, zmaksymalizowanie ich wykorzystania oraz poszerzenie
kręgu osób korzystających z nich.
Strategia przekształcania Gminy Andrychów z monokultury przemysłowej na teren turystyczno-sportoworekreacyjny wymagała zastosowania taktyki polegającej m. in. na utworzeniu ośrodka koordynującego
zarządzanie wszystkimi należącymi do Gminy obiektami. Powołanie do życia Miejskiego Ośrodka Sportu,
Kultury i Turystyki miało służyć koncentracji instrumentów zarządczych w jednym miejscu przy dalszej
współpracy z dotychczasowymi podmiotami zarządzającymi. Taki krok pozwolił na skoncentrowanie
zarówno decyzji jak i odpowiedzialności w jednym miejscu.
MOSKiT powstał na bazie funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego Wydziału
Turystyki, Sportu i Kultury, którego pracownicy posiadali bogate doświadczenie oraz wiedzę potrzebną
zwłaszcza w fazie organizacyjnej. Proces tworzenia MOSKiT będzie wieloetapowy i rozłożony w czasie, tak
aby na bieżąco móc reagować lub modyfikować poszczególne jego etapy.
25 kwietnia 2019 roku Rada Miejska w Andrychowie podjęła Uchwałę nr IX-45-19 w sprawie: utworzenia
gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie”,
nadania jej statutu oraz wyposażenia w majątek – bip.malopolska.pl/umandrychow
MOSKiT ma swoją siedzibę przy ulicy Rynek 27 w Andrychowie.
2 września 2019 roku Burmistrz Andrychowa wydał decyzję w sprawie oddania w trwały zarząd
nieruchomości przy ul. Włókniarzy 11. Nieruchomość, o której mowa w powyższej decyzji to Basen Kryty
w Andrychowie.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku MOSKiT zatrudniał 40 osób, którymi zarządza Dyrektor.
Identyfikacja wizualna MOSKiT jest spójna z identyfikacją Gminy Andrychów

2 września 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Krytego Basenu w Andrychowie
Imprezy zorganizowane na Krytym Basenie w Andrychowie od września do grudnia 2019 r.:
•
•
•
•
•
•

Zawody z Okazji Otwarcia Krytej Pływalni w Andrychowie "Sobota Pływacka"
Gminne Zawody Pływackie
Mikołajki na basenie
Szkolenia oraz egzaminy sprawnościowe
Ćwiczenia dla dzieci z nurkowania z wykorzystaniem sprzętu
Egzamin z pływania dla kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach

Oferta Krytego Basenu w Andrychowie:
•

Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i dorosłych
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•
•

Aqua aerobik
Aqua senior

Realizacja projektów:
•

Projekt Gminny dla klas 4 Szkół Podstawowych (nauka i doskonalenie pływania)

Liczba osób korzystających z Krytego Basenu w Andrychowie od 2 września 2019 do 31grudnia 2019 roku:
Sumaryczna liczba osób
Pobyty jednorazowe

Pobyty karnetowe

Suma

30 765

5 780

36 545

PROMOCJA - KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU GMINY
Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych jest budowanie marki
„Andrychów – miejsce utkane z atrakcji”. Ważnym elementem wszelkich działań jest właściwe
oznakowanie inicjatyw i przedsięwzięć gminnych. System identyfikacji wizualnej opiera się na znaku
graficznym (logotypie) Andrychowa, które stosowane jest w oznakowaniu działań własnych gminy,
współfinansowanych przez gminę lub realizowanych pod patronatem Burmistrza. Zadanie to ma na celu
budowę wizerunku Gminy Andrychów na terenie kraju i za granicą. Podstawowe elementy to
nadzorowanie i prowadzenie projektów dotyczących dziedzin ważnych dla rozwoju Gminy w obszarach
turystyki, sportu i kultury. Jednocześnie do podstawowych zadań należy nadzór nad obiegiem informacji
na temat Gminy oraz opracowanie danych w obiegu zewnętrznym i wewnętrznym.
Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej certyfikowanego corocznie przez Małopolską Organizację
Turystyczną (MOT) i Polską Organizację Turystyczną (POT) - www.malopolska.pl, www.visitmalopolska.pl
Przyznawanie Honorowego Patronatu Burmistrza Andrychowa jest wyrazem wyróżnienia,
podkreślającego szczególny charakter wydarzenia i jego rangę społeczną, kulturową i promocyjną.
W roku 2019 patronatem Burmistrza Andrychowa objęto 36 wydarzeń.
Gmina Andrychów od lat prowadzi politykę informacyjną w oparciu o najnowsze rozwiązania
teleinformatyczne z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zawiera się
to w takich działaniach jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administrowanie stronami internetowymi w domenie andrychow.eu (nadrzędna platforma
informacyjna o wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez gminę),
Portal Edukacyjny Gminy (edukacja.andrychow.eu),
prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrychów bip.andrychow.eu,
strony i profile w mediach społecznościowych:
Facebook (Andrychów Nasze Miasto, Bieg Po Serce Zbója Spod Złotej Górki, Basen Kryty
Andrychów, Pałac Bobrowskich),
Instagram (andrychow.eu),
YouTube (andrychow.eu).
Współpraca z mediami lokalnymi m. in.:
mamNewsa.pl (portal internetowy i gazeta),
Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie - www.radioandrychow.pl
Małopolska Kronika Beskidzka - www.malopolska.beskidzka.pl
Kurier Wadowicko-Andrychowski – www.stryszow.pl/kurier-wadowicko-andrychowski

Wydawnictwa własne, filmy promocyjne dzięki którym prezentujemy atrakcje turystyczne i walory
inwestycyjne terenu oraz upominki i gadżety reklamowe, które stanowią nieodłączny element
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w kształtowaniu wizerunku gminy oraz w budowaniu relacji z otoczeniem - www.youtube.com/,
www.facebook.com/andrychow.eu
Budowanie świadomości marki polegającej na kreowaniu i utrwalaniu w umysłach konsumentów faktu
istnienia oraz pozytywnego wizerunku gminy poprzez wykorzystanie nośników reklamy min. (namioty,
bramy, balony, flagi, ścianki wystawiennicze, leżaki, banery, witacze, roll-up)
Promocja gospodarcza gminy. Gmina realizuje szereg działań w zakresie aktywizacji gospodarczej:
•
•

współpraca z potencjalnymi partnerami działań promocyjnych, w tym m.in. z lokalnymi
przedsiębiorcami oraz instytucjami publicznymi,
promocja ofert inwestycyjnych poprzez: Internet, wydawnictwa, prezentacje multimedialne,
prasę.

TURYSTYKA
Miasto i gmina Andrychów znajdują się na południu Polski. W najbliższym sąsiedztwie są takie miasta, jak:
Kraków, Bielsko-Biała oraz Wadowice i Oświęcim. Z racji położenia miejsce to jest bardzo atrakcyjnym
ośrodkiem turystycznym w Beskidzie Małym. Teren gminy Andrychów stanowi doskonałą bazę
wypoczynkową i rekreacyjną, gdzie można bawić się i odpoczywać na różne sposoby. To właśnie ta
różnorodność jest magnesem, który pozwala zachwycić się i zakochać w Beskidach na zawsze.
To miejsce utkane z atrakcji.

Najcenniejsze obiekty gminy Andrychów – http://andrychow.eu/turystyka/
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Atrakcje turystyczne
Okolice Andrychowa dają możliwość uprawiania wypoczynku aktywnego przez okres niemal całego
roku. Różnorodność przyrodnicza, krajobrazowa i klimatyczna pozwala na uprawianie takich dziedzin
rekreacji jak:
1. Turystyka piesza i górska – www.andrychow.eu/turystyka/turystyka-piesza/
2. Turystyka konna (nauka, jazda wierzchem w parkurze i w terenie, bryczką w zaprzęgu, itp.); www.andrychow.eu/turystyka/turystyka-konna/
3. Sporty zimowe (narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, kuligi);
a. Ski Centrum Czarny Groń - www.czarnygron.pl
b. Hotel & SPA Kocierz - www.kocierz.pl
4. Wspinaczka skałkowa - www.andrychow.eu/turystyka/turystyka-wspinaczkowa/
5. Wspinaczka na sztucznej ścianie - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Andrychowie,
ul. Daszyńskiego 14. 34-120 Andrychów, tel. (33) 875-22-95, sp3@andrychow.eu
6. Wędrówki po lesie (grzybobranie, zbieranie jagód i malin leśnych)
7. Wycieczki przyrodnicze z przewodnikami górskimi (PTTK)
8. Marsze na orientację (organizacja zawodów krajowych i międzynarodowych)
9. Turystyka przyrodniczo-poznawcza -www.andrychow.eu/turystyka/turystyka-przyrodniczopoznawcza/
10. Turystyka pielgrzymkowa -www.andrychow.eu/turystyka/turystyka-przyrodniczo-poznawcza/
11. Zabytki – www.andrychow.eu/turystyka/zabytki-architektury/
Turystyka w liczbach
Badania liczby turystów i odwiedzających na podstawie informacji udzielonych telefonicznie i pocztą
elektroniczną przez przedstawicieli atrakcji turystycznych, obiektów hotelowych i innych obiektów, w
których świadczone są usługi hotelarskie.
Liczba Turystów – (zostających przynajmniej na 1 noc)
L.p.

Rok

1.

Krajowi
2019

Zagraniczni
88 544

Razem

3 041

85

Liczba Odwiedzających Atrakcje Turystyczne (niekorzystających z noclegu)
Odwiedzający Atrakcje Turystyczne 2019 r.

477 169

Badania liczby miejsc noclegowych oraz ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
Baza noclegowa
Obiekty

Liczba miejsc
noclegowych

Liczba obiektów

Hotele

465

3

Inne obiekty świadczące usługi hotelarskie

408

25

Schroniska

82

2

Suma

955

30
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Porozumienia z atrakcjami turystycznymi
Wydział Turystyki, Sportu i Kultury zawiera porozumienia z atrakcjami turystycznymi z terenu Gminy
Andrychów polegające na wzajemnej promocji. W 2019 roku zawarto 8 porozumień z:
•
•
•
•
•
•
•
•

Czarny Groń Sp. z o.o. Sp. k.
AS INVEST Sp. z o.o.
„STANPOL” Sp. z o.o.
„KUCYK” PAWEŁ MARCZYŃSKI
Arkona Sp. z o.o.
MWD Spółka z o.o.
„Józef Brzazgacz Firma Produkcyjno-Handlowa”
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

SPORT I KULTURA - PROMOCJA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA

Gmina Andrychów ze swoją wspaniałą historią sportu i wciąż rozwijającą się infrastrukturą oraz
niebagatelnymi warunkami geograficznymi jest predestynowana to tego, aby stać się regionalnym
centrum wszelkich sportów, w szczególności outdoorowych oraz turystyki. Walory Andrychowszczyzny już
w latach 20-tych XX wieku zostały docenione i wykorzystywane przez takie kluby jak KS Beskid, Makabi
Andrychów czy też Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Dyscypliny sportu, jakie do tej pory zdominowały
teren Andrychowszczyzny, można zaliczyć do tradycyjnego nurtu. Są to przede wszystkim piłka nożna
oraz siatkówka. Poza tą grupą sportów bardzo ważne w kontekście położenia Andrychowa są aktywności
związane z otaczającymi miasto szczytami Beskidu Małego. Szczególną rolę odgrywają tu narciarstwo,
kolarstwo oraz turystyka górska.
Poza rowerami i turystyką Beskid Mały pozwala na uprawianie kilku bardzo interesujących dyscyplin jak
narciarstwo biegowe, biegi górskie czy też wspinaczkę skałkową w oparciu o sztuczny obiekt
w Andrychowie jak i wychodnie skalne w górach.
Obiekty sportowe w Gminie Andrychów – www.andrychow.eu/nasze-miasto/sport/
Imprezy sportowe
Andrychów był gospodarzem wielu imprez sportowych o randze lokalnej oraz ogólnopolskiej czy
międzynarodowej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zimowy Piknik Rodzinny
Beskidzki Topór
Moto Show Andrychów
Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki
Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Andrychowa
II PHŁ Inwałd Półmaraton
Mistrzostwa w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych EDF Tour
Jesienny Bieg Potrójnej
Górski Runmageddon Kocierz gm. Andrychów
Cyklokarpaty
Tour de Pologne
Jubileuszowy Mecz Piłki Nożnej z okazji 100-lecia KS Beskid – Zagłębie Sosnowiec
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Organizacja Biegu po serce Zbója spod Złotej Górki
Rok

2019 r.
Karolinka z Roczyn
Przekazana kwota

19 748,87 zł

Uczestnicy

901

Wolontariusze

50

Wsparcie dla organizatorów zewnętrznych poprzez: nagrody, statuetki dla zwycięzców, pomoc
techniczną, pomoc merytoryczną (pisma, pozwolenia), promocję wydarzeń.
Realizacja projektów upowszechniających aktywność fizyczną.
Projekt „Jeżdżę z głową”

Liczba uczestników

2019 r.

Pozyskane środki

90

14 500,00 zł

Stypendia w dziedzinie sportu oraz dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem
kultury.
Rok
Przyznane stypendia dla osób
zajmujących się twórczością
artystyczną i upowszechnianiem
kultury
Łączna kwota

2019

Rok

2019

4

Przyznane stypendia
w dziedzinie sportu

7

4 500 zł

Łączna kwota

9 000 zł

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Celem współpracy partnerskiej jest rozwijanie stosunków przyjacielskich oraz utrzymywanie trwałej
przyjaźni i współpracy między miastami. Współpraca jest realizowana dzięki wzajemnym odwiedzinom
mieszkańców, spotkaniom grup młodzieży, drużyn sportowych i grup turystycznych, organizowaniu
wspólnych wystaw i sympozjów -– www.andrychow.eu/turystyka/miasta-partnerskie/

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (NGO).

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument programowy, określający zasady
polityki realizowanej przez Gminę wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych
programów współpracy wynika z realizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i stanowi obowiązek każdej jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem Programu jest
zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w życiu publicznym i wzmocnienie współpracy
z samorządem.
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Rada Miejska w Andrychowie Uchwałą Nr LI-516-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018
r. uchwaliła na 2019 r. Program współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) i § 10 ust. 3 Uchwały Nr LI-516-18 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. r. w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2019 rok, do 30 kwietnia 2020 r. zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w Andrychowie sprawozdanie
za 2019 r. z realizacji tego Programu.
Rada Miejska w Andrychowie Uchwałą Nr XV-103-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 października
2019 r. uchwaliła na 2020 r. Program współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Program współpracy z NGO był realizowany w następujący sposób:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - przez Wydział Turystyki, Sportu i Kultury
Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Andrychowie,
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób – przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,
w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - przez Wydział Turystyki, Sportu
i Kultury Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - przez Wydział Turystyki,
Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - przez Wydział Turystyki, Sportu
i Kultury Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - przez Wydział Turystyki,
Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
w zakresie turystyki i krajoznawstwa - przez Wydział Turystyki, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego
w Andrychowie,
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – przez Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
w zakresie ochrony i promocji zdrowia - przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Na terenie Gminy Andrychów działa ok. 50 organizacji pozarządowych. Gmina Andrychów wspiera je
przyznając co roku dotacje na realizację zadań statutowych.
Wsparcie NGO
Kwota przyznanych dotacji
Liczba zawartych umów
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MEDALE I WYRÓŻNIENIA

Rada Miejska w Andrychowie nadaje medal „Zasłużony dla Gminy Andrychów” na podstawie uchwały
Nr XII-89-99 z dnia 25 sierpnia 1999r. w sprawie regulaminu nadawania medalu „Zasłużony dla Gminy
Andrychów”, jako wyraz wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju Gminy oraz za rozsławianie
jej imienia w kraju i na świecie.
W 2019 r. medal otrzymał pan Artur Walkowiak oraz pośmiertnie Roman Prystacki.

PODSUMOWANIE

Kierunek, który obraliśmy, będziemy konsekwentnie kontynuować w celu poprawy jakości życia
mieszkańców Gminy Andrychów.
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