
Raport o stanie Gminy Chybie – 2021 rok 

1 | S t r o n a  

 

  

 

 

 

 

RAPORT  

O STANIE       

GMINY 

CHYBIE 
  2021 ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chybie, maj 2022 r. 



Raport o stanie Gminy Chybie – 2021 rok 

2 | S t r o n a  

 

SPIS TREŚCI 

1. DANE DEMOGRAFICZNE ........................................................................................................................ 4 

2. FINANSE GMINY ........................................................................................................................................ 6 

2.1. STAN FINANSÓW GMINY ...................................................................................................................................... 6 
2.2. WYKONANIE BUDŻETU ........................................................................................................................................ 6 
2.3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH .................................................................................................. 6 
2.4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ............................................................................................................ 7 
2.5. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ................................................................................................................ 7 
2.6 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ................................................................................................................. 9 

3. REALIZACJA POLITYK, STRATEGII I PROGRAMÓW .................................................................. 16 

3.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHYBIE ........................................................................................................... 16 
3.2. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CHYBIE ................................................................................. 19 
3.3. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ............................................................................................................... 21 
3.4. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ............................................................................. 26 
3.5. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ...................... 26 
3.6. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ................................................................. 27 

4. PLANOWANIE PRZESTRZENNE ........................................................................................................ 31 

4.1. ŁAD PRZESTRZENNY ......................................................................................................................................... 31 
4.2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ........................... 32 
4.3. PLANY MIEJSCOWE ............................................................................................................................................ 32 
4.4. STATYSTYKA....................................................................................................................................................... 33 

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .................................... 34 

6. OCHRONA ZDROWIA............................................................................................................................ 35 

OCHRONA ZDROWIA W CZASIE PANDEMII COVID-19 ............................................................................................. 36 

7. OCHRONA ŚRODOWISKA ................................................................................................................... 38 

7.1. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ................................................................................................... 38 
7.2. POMNIKI PRZYRODY .......................................................................................................................................... 39 
7.3. AKCJE PROEKOLOGICZNE ................................................................................................................................. 40 
7.4. ZAKUPY W RAMACH OCHRONY PRZYRODY .................................................................................................... 41 
7.5. NASADZENIA DRZEW NA TERENACH GMINNYCH .......................................................................................... 41 
7.6. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ...................................... 41 
7.7. OCHRONA POWIETRZA ..................................................................................................................................... 42 

8. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI ................................................................................ 43 

8.1. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ........................................................................... 43 
8.2. STATYSTYKA....................................................................................................................................................... 44 

9. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA ......................................................................... 47 

9.1. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ........................................................................................................................ 47 
9.2. DROGI .................................................................................................................................................................. 47 
9.3. KANALIZACJA ..................................................................................................................................................... 47 
9.4. KONSERWACJA ROWÓW GMINNYCH ............................................................................................................... 48 
9.5. TRANSPORT ........................................................................................................................................................ 48 

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ......................................................................................................... 49 

11. POMOC SPOŁECZNA ............................................................................................................................. 50 



Raport o stanie Gminy Chybie – 2021 rok 

3 | S t r o n a  

 

12. EDUKACJA ................................................................................................................................................ 52 

12.1. PLACÓWKI OŚWIATOWE ................................................................................................................................... 52 
12.2. KADRA PEDAGOGICZNA .................................................................................................................................... 53 
12.3. WYNIKI EGZAMINU ........................................................................................................................................... 54 
12.4. STYPENDIA WÓJTA GMINY CHYBIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ................................................... 57 
12.5. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ..................................... 57 

13. KULTURA ................................................................................................................................................. 59 

13.1. GMINNY OŚRODEK KULTURY .......................................................................................................................... 59 
13.2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHYBIU ............................................................................................... 61 

14. TURYSTYKA I SPORT ........................................................................................................................... 64 

14.1. TURYSTYKA ........................................................................................................................................................ 64 
14.2. SPORT .................................................................................................................................................................. 65 

14. WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE MIESZKAŃCOM............................................................................... 68 

15. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY............................................................................................... 69 

 

 



Raport o stanie Gminy Chybie – 2021 rok 

4 | S t r o n a  

 

1. DANE DEMOGRAFICZNE  

Ludność 

Liczba ludności wg stanu na 31.12.2021 r. w rozbiciu na poszczególne miejscowości: 

 

LP. MIEJSCOWOŚĆ LICZBA LUDNOŚCI 

1. Chybie 3914 
2. Frelichów 661 
3. Mnich 3657 

4. Zaborze 1138 
5. Zarzecze 276 

RAZEM: 9646 
 

Urodzenia 

W roku 2021 urodziło się 88 dzieci, w tym 41 chłopców i 47 dziewczynek. Najwięcej dzieci 

urodziło się w lutym – 14 dzieci, w lipcu – 13 dzieci, w styczniu – 10 dzieci,  najmniej w sierpniu 

– 3 dzieci. 

W poszczególnych miejscowościach urodziła się następująca ilość: 

 

LP. MIEJSCOWOŚĆ LICZBA URODZEŃ 

1. Chybie 32 

2. Frelichów 2 

3. Mnich 39 

4. Zaborze 13 

5. Zarzecze 2 

RAZEM: 88 

 

Najczęściej nadawane imiona żeńskie:  

− Zuzanna –  5 razy,  

− Oliwia – 4 razy, 

− Zofia, Maria – 3 razy.  

Najczęściej nadawane imiona męskie:  

− Mikołaj, Nikodem – 4 razy,  

− Wojciech –  3 razy. 

Małżeństwa 

 W 2021 r. w urzędzie stanu cywilnego w Chybiu sporządzono 32 akty małżeństwa: 

− w USC w Chybiu (cywilne) – 16, 

− w Kościele Katolickim w Chybiu – 11, 

− w Kościele Katolickim w Zaborzu – 3, 

− akty małżeństwa zawarte za granicą i zarejestrowane w polskich księgach – 2. 

 

W poszczególnych miesiącach zawarto następującą ilość związków małżeńskich: styczeń – 1, 

luty – 2, marzec – 1, kwiecień – 2 , maj – 1, czerwiec – 3, lipiec – 5, sierpień – 8, wrzesień – 6, 

październik – 1, listopad – 0, grudzień – 2. 
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Zgony 

W roku 2021 zmarło 126 mieszkańców – 70 mężczyzn, 56 kobiet. 

W poszczególnych miejscowościach zmarła następująca ilość osób: 
 

LP. MIEJSCOWOŚĆ LICZBA ZGONÓW 

1. Chybie 50 
2. Frelichów 10 
3. Mnich 42 
4. Zaborze 21 
5. Zarzecze 3 

RAZEM: 126 

W urzędzie stanu cywilnego w Chybiu sporządzono łącznie 63 akty zgonu mieszkańców 

Gminy Chybie. 

W poszczególnych miesiącach zgony w USC Chybie przedstawiały się następująco: styczeń – 14, 

luty – 11, marzec – 20, kwiecień – 9, maj – 12, czerwiec – 12, lipiec – 7, sierpień – 10, wrzesień-9, 

październik – 3, listopad – 9, grudzień – 10. 
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2. FINANSE GMINY  

2.1. Stan finansów gminy 

DOCHODY:  

Dochody ogółem: 66.643.550,75 zł. 

Dochody własne: 21.725.284,52 zł. 

Udział %: 32,6%. 

WYDATKI: 

Wydatki ogółem: 73.424.409,43 zł 

Wydatki majątkowe: 24.784.406,20 zł 

Udział %: 33,8%. 

Zadłużenie ogółem: 13.080.843,61 zł 

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych: 11.652.814,08 zł. 

- w tym środki europejskie: 1.091.911,11 zł. 

2.2. Wykonanie budżetu 

Dochody ogółem: 66.643.550,75 zł, w tym: 

− dochody z PIT: 10.393.410,00 zł, co stanowi 111,5 % w stosunku do 2020 r. 

− dochody z CIT:  217.501,56 zł, co stanowi 178,7 % w stosunku do 2020 r. 

− subwencje: 15.294.793,00 zł, co stanowi 107,7 % w stosunku do 2020 r. 

− podatek od nieruchomości: 3.392.996,06 zł, co stanowi 96,4 % w stosunku do 2020 r. 

− dochody z majątku gminy : 652.793,74  zł, co stanowi 101,2 % w stosunku do 2020 r. 

− dotacje rozwojowe: 6.333.202,17 zł, co stanowi 33,9 % w stosunku do 2020 r. 

Wydatki ogółem: 73.424.409,43 zł 

Deficyt budżetu: 6.789.858,68 zł 

2.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

L.p. Nazwa zadania Kwota  

1)  Budowa systemu kanalizacji 17.408.880,02 zł 

2)  Wykonanie parkingu przy ul. Miarki w Zaborzu 127.084,79 zł 

3)  Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodnicza i ul. Rolna 135.857,55 zł 

4)  Modernizacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 2 3.688.684,84 zł 

5)  Termomodernizacja budynku ul. Bielska 40         602.994,60 zł 

6)  Zakup samochodu typu wywrotka o masie do 3,5t 56.826,00 zł 

7)  Zakup ciągnika o mocy pow. 100 KM  113.000,00 zł 

8)  Zakup ładowacza czołowego TUR do ciągnika 20.910,00 zł 

9)  Wykupy gruntów 83.000,00 zł 

10)  Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej SP 2        72.904,16 zł  

11)  Budowa sali gimnastycznej przy SP 1    2.030.075,00 zł 

12)  Modernizacja wejścia głównego SP w Mnichu 40.000,00 zł 
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13)  Doposażenie placu zabaw przy SP 2 62.000,00 zł 

14)  Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła 109.823,45 zł 

15)  Wykonanie oświetlenia ul. Leśna 138.111,86 zł 

16)  Wykonanie oświetlenia ul. Zaciszna 13.792,25 zł 

17)  Dokumentacje oświetlenia ulicznego 16.000,00 zł 

18)  Wykonanie placu zabaw w Zaborzu 60.000,00 zł 

19)  Dokumentacja siłowni zewnętrznej za OSP Zarzecze 4.500,00 zł 

SUMA 24.784.406,20 zł 

2.4. Wieloletnia prognoza finansowa 

2.5. Realizacja funduszu sołeckiego 

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację 

przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania 

jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.), 

która weszła w życie 20 marca 2014 r. Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego.  

Kwota wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. : 195.479,70 zł 

W 2021r. w ramach środków Funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania: 

SOŁECTWO WYSOKOŚĆ 
BUDŻETU 

ZADANIA WYKONANIE 
- KOSZTY 

PRZEDSIĘWZIĘĆ 

CHYBIE 46.714,46 zł 

Montaż lustra drogowego  
ul. Szkolna/ul. Nowa Osada 

2.446,48 zł 

Wycinka samosiejek 514,00 zł  

Domena strony internetowej 121,77 zł 

Doposażenie placu zabaw na terenie 
SP 2 

42.000,00 zł 

RAZEM 45.082,25 zł 
MNICH 46.714,00 zł Montaż lustra drogowego  1.876,38 zł 

  WYSOKOŚĆ SPŁATY 
ZADŁUŻENIA 

WYSOKOŚĆ OBSŁUGI 
ZADŁUŻENIA 

PROGNOZA NADWYŻKI 
OPERACYJNEJ 

2021 2 989 888,00 20 889,92 10 722 944,78 
2022 245 032,00 25 000,00 2 300 228,24 
2023 197 269,90 499 821,00 248 040,90 
2024 1 214 956,70 485 277,00 598 610,00 
2025 1 576 000,00 438 021,00 1 081 497,00 
2026 1 576 000,00 388 198,00 1 347 559,00 
2027 1 576 000,00 336 149,00 1 628 469,00 
2028 1 558 426,00 285 354,00 1 830 757,00 
2029 1 456 000,00 233 409,00 2 086 553,00 
2030 1 456 000,00 185 358,00 2 155 870,00 
2031 1 456 000,00 137 358,00 2 174 636,00 
2032 1 456 000,00 89 359,00 2 138 612,00 
2033 1 456 000,00 41 410,00 2 093 646,00 
2034 335 293,73 2 959,00 1 978 519,00 
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ul. Broniewskiego/ul. Wojska 
Polskiego 
Pielęgnacja drzew w obrębie 
oświetlenia ulicznego na terenie 
sołectwa 

7.000,00 zł 

Utrzymanie Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego w Mnichu 

17.042,30 zł 

Wykonanie dokumentacji oświetlenia 
ul. Kolorowej 

3.500,00 zł 

Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej 13.792,25 zł 

RAZEM 43.210,93 zł 

ZABORZE 46 714,46 zł 

Promocja sołectwa w trakcie imprez 
regionalnych i kulturalno-
oświatowych 

402,58 zł 

Festyn integracyjny dla mieszkańców 7.720,06 zł 
Impreza integracyjna seniorów 
sołectwa  

2.009,42 zł 

Zakup 4 kamizelek do strojów 
regionalnych 

3.000,00 zł 

Zakup urządzenia AED na potrzeby 
mieszkańców sołectwa 

6.800,00 zł 

Wykonanie dokumentacji oświetlenia 
ul. Świerkowa/ul. Darwina 

5.500,00 zł 

Budowa placu zabaw w Centrum 
Sołectwa 

20.000,00 zł 

RAZEM 45.432,06 zł 

FRELICHÓW 40.408,01 zł 

Remont bacznego odcinka  
ul. Zawala 

34.500,00 zł 

Wycinka i pielęgnacja drzew  
i samosiejek 

1.500,00 zł  

Zakup materiałów do remontu 
łazienki OSP Zarzecze 

500,00 zł 

Promocja sołectwa 406,75 zł 
Wykonanie dokumentacji oświetlenia 
ul. Orzeszkowej – boczny odcinek 

3.500,00 zł 

RAZEM 40.406,75 zł 

ZARZECZE 22.609,80 zł 

Montaż barierki na przepuście  
ul. Olchowa 

4.500,00 zł 

Wycinka i pielęgnacja drzew  
i samosiejek 

2.490,00 zł 

Promocja sołectwa w trakcie imprez 
organizowanych na terenie gminy 

558,87 zł 

Montaż systemu monitoringu placu 
zabaw w Centrum Integracji Sołectwa 

5.798,84 zł 

Wykonanie dokumentacji oświetlania 
ul. Graniczna 

3.500,00 zł 

Dokumentacja siłowni zewnętrznej za 
budynkiem OSP 

4.500,00 zł 

RAZEM 21.347,71 zł 
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2.6  Realizacja inwestycji gminnych  

W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2021  zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 

▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie  - etap II zadanie 4 i etap III 

W grudniu 2021 r. zakończono 
roboty budowalne w zakresie 
nowej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Długość sieci 
wybudowanej  w 2021r. 
wyniosła łącznie 7,3 km. 

W związku z prowadzonymi 
robotami budowalnymi, za 
kwotę ponad 7,9 mln zł 
odtworzono 29 200 m2 
nawierzchni, w tym: 18 100 m2  
nawierzchni bitumicznych oraz 
10 600 m2 tłuczniowych. W 2021 
r. zakupiono również 5 szt. 
agregatów prądotwórczych o 
łącznej wartości blisko 278 tys. 
zł, które będą służyły do 
awaryjnego zasilania 17 sztuk 
pompowni sieciowych i 230 
sztuk przydomowych, 
posadowionych w ramach 
inwestycji. 

Koszty poniesione w 2021 r. na ww. zakres prac wyniosły: 13,4 mln zł, w tym udział 
poszczególnych źródeł finansowania wyniósł: 4,59 mln zł - UE, 6,3 mln zł - WFOŚiGW, 2,51 
mln zł - budżet gminy. 

W związku z zakończeniem robót budowalnych opracowano i podpisano protokół odbioru 
końcowego robót budowlanych oraz przedłożono dokumentację powykonawczą do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Cieszynie, celem uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.  
 
Łącznie w ramach przedmiotowego zadania, wdrażanego od 2017 roku: 

− wybudowano 48,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 23 km sieci 
grawitacyjnej; 

− posadowiono 17 szt. pompowni sieciowych oraz 230 przepompowni 
przydomowych;   

− odtworzono 73.000 m2 nawierzchni (bitumiczne 51.500 m2, tłuczniowe 21.000 
m2). 

Do końca  2021r. wartość zapłaconych robót wyniosła 49.738.771,25 zł.  
 

▪ „Rozbudowa układu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Mnich” 
 
Analogicznie do budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w 2021 r. prowadzono prace 

obejmujące „Rozbudowę układu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Mnich”. 

Inwestycja, o wartości przekraczającej 6 mln zł, zakłada doposażenie gminnej oczyszczalni 
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w niezbędne urządzania i sieci technologiczne umożliwiające zagospodarowanie całego 

osadu wytworzonego na terenie gminnej oczyszczalni, w postaci granulatu przeznaczonego 

do  zagospodarowania przyrodniczego, np.  polepszania właściwości ziem ornych. Działanie 

to ma na celu  ograniczyć ilość wytwarzanych osadów ściekowych, czyli odpadów, których 

wywożenie i utylizacja generuje coraz większe koszty eksploatacyjne oczyszczalni.   

 

W ramach przedmiotowego zadania, w roku 2021 opracowano dokumentację projektową, 

którą przedłożono do Starostwa Powiatowego w Cieszynie, celem uzyskania pozwolenia na 

budowę. Przeprowadzono geodezyjne tyczenie projektowanych obiektów, tj.: garaż, wiata 

na granulat pochodzący z wapnowania osadu, budynek techniczny oraz ogrodzenie. 

Rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną, w tym technologii procesu oczyszczania 

ścieków. Inwestycję planuje się zakończyć w 2022 r. 

 
▪ Podłączenia  dla nieruchomości z terenu Gminy Chybie do nowej kanalizacji  

W związku z  zakończeniem robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej,  

Gmina Chybie zleciła w 2021 r., wykonanie uproszonej dokumentacji projektowej 
podłączeń do kanalizacji dla min. 720 budynków z terenu aglomeracji Chybie, objętych 

projektem „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”.  Prace 

projektowe, o wartości  ponad 243 tys. zł. zakończono w grudniu 2021 r. Projekty, które 

były wykonywane nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Chybie, są składową planowanego 

do przeprowadzenia w 2022r. zamówienia publicznego obejmującego wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych w zakresie podłączeń 720 nieruchomości do nowo 

powstałej sieci kanalizacji sanitarnej. Na przedmiotowe działania Gmina otrzymała w 2020 

r. ponad 1,62 mln. zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

 

▪ Budowa sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej nr 

1 im. Józefa Piłsudskiego  

w Chybiu 

Zadanie obejmowało budowę 

pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej o wymiarach 

płyty boiska 19,95m x 33,35 

m. Sala gimnastyczna wraz z 

zapleczem została połączona z 

budynkiem szkoły poprzez 

istniejący budynek sali 

gimnastycznej.  

W nowym budynku powstała: 

sala sportowa, pomieszczenie 

trenera, magazyn sprzętu 

sportowego, przestrzeń 

komunikacyjna z 

przedsionkami, sanitariat dla 

osób niepełnosprawnych, szatnie męskie i damskie z węzłami sanitarnymi oraz 
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pomieszczenie na sprzęt porządkowy. W sali sportowej zaprojektowano boisko centralne 

do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę siatkową, tenisa ziemnego oraz 2 boiska boczne 

do gry w koszykówkę i piłkę siatkową. 

Szacowana wartość zadania 4.165.641,00 zł (w tym opracowania niezbędnej dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane, koszty inspektora nadzoru).  

Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu. 

Wysokość dofinansowania zadania: 2.082.820,00 zł. Planowane zakończenie zadania II 

kwartał 2022r. 

▪ Przebudowa i remont budynku socjalno-biurowo-usługowego wraz z adaptacją na 

Gminny Ośrodek Kultury w 

Chybiu 

W 2021 roku realizowano 

podpisaną w 2020 roku 

umowę na wykonanie 

przebudowy i remontu 

budynku socjalno-biurowo-

usługowego wraz z adaptacją 

na Gminny Ośrodek Kultury w 

Chybiu. Zadanie polega na 

stworzeniu odpowiedniej 

infrastruktury do organizacji 

wydarzeń, projektów 

artystycznych i kulturalnych,  

w ramach już prowadzonej 

działalności GOK, oraz 

pozwoli na uruchomienie 

dodatkowych zajęć i różnego 

typu aktywności dla 

mieszkańców.  Realizacja 

projektu przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynku i jakości świadczonych 

usług publicznych.  

W ramach projektu zaplanowano:  

− renowację ścian zewnętrznych budynku, 

− przywrócenie elewacji do stanu pierwotnego,  

− odtworzenie sali widowiskowej na 120 osób, 

− wymianę instalacji c.o., 

− wymianę instalacji elektrycznej, 

− wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy wszystkich wejściach do budynku, 

− przebudowę tarasu zewnętrznego parteru i dostosowanie tarasu na dachu do zajęć 

plenerowych, 

− montaż kolektorów słonecznych, montaż paneli fotowoltaicznych. 

W 2020 roku podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych. Wartość 

umowy: 6.456 316,44 zł. Zadanie inwestycyjne  jest w ciągłej realizacji. 
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Szacowana wartość całkowita projektu: 6.861.589,19 zł (w tym dofinansowanie RPO WSL 

2014-2020, BP: 6.254.338,54 zł.).  

▪ Termomodernizacja budynku w ramach zadania pt. Ograniczenie niskiej emisji 

poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymiana źródła ciepła budynku 

wielofunkcyjnego przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu 

 

W 2021 roku podpisano 

umowę na wykonanie 

termomodernizacji 

budynku w ramach 

zadania pt. „Ograniczenie 

niskiej emisji poprzez 

kompleksową 

termomodernizację wraz 

z wymiana źródła ciepła 

budynku 

wielofunkcyjnego przy ul. 

Bielskiej 40 w Chybiu”.  

Zrealizowane zadanie 

miało na celu 

poprawienie izolacyjności 

cieplnej oraz wymianę 

źródła ciepła na 

spełniające obecne 

standardy ekologiczne.  

Wartość inwestycji zgodnie z podpisana umową wynosiła 910.878.96 zł. Inwestycja 

została zakończona końcem 2021 roku. 

 

▪ Nowe punkty oświetleniowe w Gminie Chybie 

− Wykonanie oświetlenia ul. Leśnej – montaż 12 słupów oświetleniowych oraz 14 opraw 

typu LED. 

Wartość zadania: 138.111,86 zł. 

− Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej - montaż 3 opraw oświetleniowych typu LED. 

Wartość zadania: 13.792,25 zł. 

− Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlania ul. Granicznej – 3.500,00 zł. 

− Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlania ul. Świerkowej/ul. Darwina – 

5.500,0 zł. 

− Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlania ul. Kolorowej – 6.500,00 zł. 

− Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlania ul. Orzeszkowej – 3.500,00 zł. 

 

▪ Przebudowa parkingu w Centrum Zaborza 

W 2021 roku wykonano przebudowę parkingu w Centrum Sołectwa Zaborze. Zadanie 

obejmowało: 

− wykonanie 7 miejsc postojowych, 

− przebudowę istniejącego zjazdu z ul. Kościelną,  
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− likwidację zjazdu z ul. K. Miarki wraz z nawierzchnią z kostki betonowej, 

− wykonanie studni ściekowej z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji 

deszczowej, 

− wykonanie opaski z kostki betonowej oddzielającej parking od ul. Miarki oraz ul. 

Kościelnej. 

Wartość zadania: 127.084,79 zł. 

 
▪ Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodniczej z ul. Rolną 

Zadanie obejmowało: 

− roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi, 

− przebudowę skrzyżowania ulicy Rolnej z ulicą Ogrodniczą (wykonanie skrzyżowania 

zwykłego), 

− podniesienie jezdni ulicy 

Rolnej do uzyskania 

spadków podłużnych 

wymaganych przepisami, 

− wykonanie nowej 

konstrukcji jezdni oraz 

poboczy, 

− przebudowę dwóch 

zjazdów na posesje wraz z 

przepustami, 

− profilowanie i czyszczenie 

rowów przydrożnych. 

 

 

Wartość zadania: 127.084,79 zł. 

 

▪ Budowa placów zabaw  

1) Rozpoczęto realizację II etapu budowy ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu. 

Celem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnej plenerowej strefy aktywności 

skierowanej do różnych grup wiekowych oraz przestrzeni aktywności sportowej 

sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Zadanie obejmuje budowę:  

▪ strefy wypoczynku – obejmującej chodniki wokół terenu placu zabaw, elementy 

małej architektury, w tym ławki, kącik integracyjny z ławkami, który może posłużyć 

do gry w szachy lub gier planszowych oraz plenerowe urządzenia do gry w ping 

ponga. 

▪ strefy dla dzieci - plac zabaw, w tym urządzenia o charakterze sprawnościowym – 

linarium, i edukacyjnym - cymbałki, liczydło.  Plac zabaw wyposażony zostanie 

ponadto w huśtawkę podwójną oraz piaskownicę. Urządzenia zostaną 

zlokalizowane na bezpiecznej nawierzchni dla zachowania bezpieczeństwa 

użytkowników. 

Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2021-2022.  
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Wartość zadania: 127.735,38 zł,  w tym 35.304,00 zł dofinansowania z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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apu w 2020 roku powstała strefa bujaków dla najmłodszych, zamontowano dwie 

karuzele oraz huśtawkę wagową. Łącznie zamontowano 11 nowych urządzeń 

zabawowych. 
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2) Zrealizowano I etap budowy ogólnodostępnego placu zabaw w Zaborzu.  W ramach 

zadania udało się zamontować 3 urządzenia zabawowe – huśtawkę, zestaw zabawowy 

ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz huśtawkę wahadłową. W obrębie placu 

zabaw zamontowano także ławki oraz kosz na śmieci.  

Wartość zadania: 60.000,00 zł, w tym dofinansowanie 40.000,00 zł pozyskane  

z Konkursu Inicjatyw Sołeckich organizowanego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego.  
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3. REALIZACJA POLITYK, STRATEGII I PROGRAMÓW 
 

3.1. Strategia Rozwoju Gminy Chybie 

Stopień realizacji strategii rozwoju w rozbiciu na poszczególne cele strategiczne  

w 2021r.: 

 

CEL 1.   

ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM BEZPIECZEŃSTWA I DOSTĘPU DO NOWOCZESNEJ 

INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ Z POSZANOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA. 

Cel szczegółowy 1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, w tym 

drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej i energetycznej. 

▪ kontynuowano realizację zadania „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji 

Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

aglomeracji Chybie”. Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ 2014-2020.  

▪ otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na 

realizację zadania pn. „Budowa chodnika pieszo-rowerowego w Gminie Chybie”. Zadanie 

planowane do realizacji na lata 2022-2024.  

Cel szczegółowy 1.2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

▪ zlecono wykonanie badań akustycznych 4 szt. dębów stanowiących pomnik przyrody;  
▪ wykonano zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody Aleja Dębowa - w ramach zadania 

wykonano cięcia pielęgnacyjne 21 szt. drzew.  
▪ wybudowano 17 nowych punktów oświetleniowych (ul. Leśna – 14 sztuk, ul. Zaciszna - 3 

sztuki). 

Cel szczegółowy 1.3. Dbałość o stan środowiska naturalnego, dążenie do jego poprawy  

i promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców. 

▪ zrealizowano zadanie związane z termomodernizacją budynku gminnego przy ul. 
Bielskiej 40 w Chybiu w ramach RPO WSL 2014-2020; 

▪ zrealizowano program ograniczenia niskiej emisji polegający na przekazaniu dotacji dla 
20 mieszkańców gminy na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na nowe 
wysokosprawne. Wysokość dotacji wyniosła 5.500 zł. 

▪ 29.08.2021r. zorganizowano Jarmark Ekologiczny, w ramach którego zaprezentowali się 
wystawcy lokalnych specjałów kulinarnych, roślin, ludowej twórczości, a także 
promujący zdrowy i ekologiczny tryb życia. Mieszkańcy mogli także bezpłatnie 
skorzystać z badań w ramach "Expo Zdrowia" - medycznego miasteczka namiotowego. 

▪ promowano program wymiany starych kotłów na nowe ekologiczne – kontynuacja 
wdrażania Programu Niskiej Emisji w Gminie Chybie, utworzenie punktu 
konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” i informowanie o innych 
dofinansowaniach m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.  

Ponadto Gmina Chybie otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „ Uporządkowanie 
gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie 
planowane do realizacji na lata 2022-2023. 
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Cel szczegółowy 1.4. Tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z uwzględnieniem 

potencjału społeczno – gospodarczego gminy. 

▪ kontynuowano budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Sportu w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. 
 

CEL 2.  

TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WZROSTU 

KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA MŚP Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU GMINY. 

Cel szczegółowy 2.1 Promowanie atrakcyjności inwestycyjnej gminy i zwiększenie jej 

potencjału inwestycyjnego 

Informacja o terenach inwestycyjnych w Gminie Chybie dostępna jest w wojewódzkiej bazie 

inwestycyjnej – www.invest-in-silesia.pl oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce „Strefa 

przedsiębiorcy”. 

Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej 

Cel szczegółowy 2.3. Wspieranie działalności nakierowanej na rozwój gospodarczy, 

Cel szczegółowy 2.4. Inicjowanie działań wpływających na rozwój lokalnego rynku pracy 

Na stronie internetowej urzędu udostępniane są informacje o organizowanych przez inne 

instytucje formach wsparcia, tj. dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleniach 

zawodowych, dotacjach na rozwój przedsiębiorczości itp.  

W Gminie Chybie funkcjonowała uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz 

określenia warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca 

pracy w ramach nowych inwestycji na terenie gminy Chybie. 
 

CEL 3. 

INWESTOWANIE W SFERĘ SPOŁECZNĄ ZAPEWNIAJĄCĄ ROZWÓJ MIESZKAŃCÓW  

Z POSZANOWANIEM TRADYCJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. 

Cel szczegółowy 3.1. Promowanie gminy jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania. 

Gmina Chybie prowadzi promocję swojego terenu na stronie internetowej gminy oraz  

w mediach społecznościowych (facebook).  

Cel szczegółowy 3.2. Promowanie postaw prospołecznych i angażowanie mieszkańców  

w życie społeczne gminy, w tym wspieranie i promowanie działalności NGO’s. 

W ramach celu szczegółowego: 

▪ zorganizowano festyn sołecki dla mieszkańców Sołectwa Zaborze (środki Funduszu 
Sołeckiego); 

▪ zorganizowano spotkanie dla Seniorów Sołectwa Zaborze (środki Funduszu Sołecki); 
▪ zakupiono urządzenie AED tzw. „kapsułę życia” (środki Funduszu Sołecki); 
▪ zakupiono system alarmowy i kamery monitoringu wizyjnego, które zamontowano na 

terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mnichu (środki Fundusz Sołecki); 
▪ zakupiono kwiaty i krzewy na teren Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mnichu (środki 

Fundusz Sołecki); 
▪ zakupiono stroje regionalne dla Sołectwa Zaborze (środki Fundusz Sołecki); 
▪ wykonano dokumentację projektową siłowni zewnętrznej w Zarzeczu (środki Fundusz 

Sołecki); 

http://www.invest-in-silesia.pl/
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▪ zorganizowano akcję sprzątania gminy w którą licznie zaangażowali się mieszkańcy 
gminy (12.06.2021r.). 

Ponadto Gmina Chybie pozyskała środki finansowane na budowę centrum turystyki pieszo-

rowerowej w sołectwie Frelichów, które obejmuje m.in. budowę sołtysówki w ramach Programu 

Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Zadanie planowane do realizacji na lata 2022-2023.  

Cel szczegółowy 3.3. Utrzymanie wysokiego poziomu edukacji i zapewnienie nowoczesnej 

infrastruktury. 

W ramach celu szczegółowego: 

▪ realizowano projekty pn. „Rozwój w szkole naszą przyszłością” oraz „Dobra edukacja 

drogą do sukcesu”, które zakładają zajęcia dodatkowe w szkole Podstawowej nr 1  

w Chybiu oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu dla uczniów uzdolnionych oraz 

mających problemy w nauce:  

✓ wartość projektu „Dobra edukacja drogą do sukcesu”: 303.248,75 zł, w tym 

dofinansowanie: 272.923,87 zł (wkład własny niepieniężny – udostępnienia sal 

lekcyjnych). 

✓ wartość projektu „Rozwój w szkole naszą przyszłością”: 293.450,50 zł, w tym 

dofinansowanie: 264.105,45 zł (wkład własny niepieniężny – udostępnienia sal 

lekcyjnych). 

Dzięki realizowanym projektom uczniowie szkół mogą uczestniczyć w zajęciach 

pozalekcyjnych. Projekty przewidują również organizację wycieczek edukacyjnych  

i zakup pomocy dydaktycznych. Zajęcia zaplanowane zostały na dwa lata szkolne 

2020/2021 oraz 2021/2022. Projekty współfinansowane są ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WSL 2014-2020). 

Cel szczegółowy 3.4. Zapewnienie dostępu do oferty dodatkowych szkoleń, podnoszących 

kwalifikacje i rozwijających zainteresowania oraz pasje mieszkańców, a także 

pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. 

Gmina rozpowszechniała informacje o organizowanych przez inne instytucje szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Cel szczegółowy 3.5. Wspieranie współpracy partnerskiej, w tym współpracy 

transgranicznej. 

Gmina Chybie kontynuowała współpracę z czeskim partnerem Gminą Terlicko.  

Cel szczegółowy 3.6. Zachowanie lokalnego dziedzictwa, wspieranie kultury i poszerzanie 

oferty kulturalnej. 

Gmina Chybie realizowała projekt pn. „Przebudowa i remont budynku socjalno-biurowo-

usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu” mającego na celu remont 

budynku socjalno-biurowo-usługowego przy ul. Cieszyńskij2. Projekt polegać będzie na 

zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury do organizacji wydarzeń, projektów artystycznych i 

kulturalnych - w ramach już prowadzonej działalności GOK, ale także do uruchomienia 

dodatkowych zajęć i różnego typu aktywności dla mieszkańców (projekt współfinansowany jest 

ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020).  

Cel szczegółowy 3.7. Wspieranie realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych oraz poszanowanie potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu kontynuował: 

▪ akcję żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-

2020, Podprogram 2020;  

▪ realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”; 

▪ zadanie wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - program 

„500+” oraz program „Dobry Start”. 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kontynuowano 

prowadzenie punktu konsultacyjnego w GOPS w Chybiu, w którym poza poradami psychologa  

i prawnika, mieszkańcy Gminy Chybie mogli skorzystać z porad w zakresie profilaktyki 

narkotykowej i innych uzależnień. 

Cel szczegółowy 3.8. Wspieranie rozwoju sportu i rekreacji wśród mieszkańców. 

▪ kontynuowano budowę drugiej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Chybiu. Planowane zakończenie realizacji zadania 2022r. 

▪ przekazano dotację klubowi sportowemu RKS „Cukrownik Chybie” na wsparcie realizacji 

zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w sekcjach: piłki nożnej – 

skrzaty, tenisa stołowego, gimnastyki sportowej oraz piłki nożnej.  

Cel szczegółowy 3.9. Poszerzanie oferty opieki zdrowotnej. 

W Gminie Chybie prowadzono: 

• bezpłatne badania mammograficzne (akcja w ramach programu wczesnego wykrywania 

raka piersi Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ) – I edycja: 7-11.06.2021r., II edycja: 6-

8.10.2021r. 

• akcje szczepień przeciw COVID -19 dla mieszkańców gminy Chybie: 

− 15 sierpnia 2021r. – mobilny punkt szczepień przy Parafii Chrystusa Króla  

w Chybiu; 

− 29 sierpnia 2021r. -  mobilny punkt szczepień, w trakcie Transgranicznego Jarmarku 

Ekologicznego na terenie parku w Chybiu; 

− 26 października 2021r. oraz 28  października 2021r. -  Gminny Ośrodek Kultury  

w Chybiu, ul. Bielska 51 (pod Amfiteatrem); 

− 3 listopada 2021r. - Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu, ul. Bielska 51 (pod 

Amfiteatrem); 

− 28 grudnia 2021r. -  remiza OSP Mnich, ul. Kopernika 15. 

Dodatkowo prowadzono kampanię informacyjną dotyczącą szczepień przeciw COVID-19. 

 

3.2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chybie 

 

CEL STRATEGICZNY:  

1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA ŚRODOWISK MARGINALIZOWANYCH I DYSFUNKCYJNYCH 

▪ Cel operacyjny: 1.1. Wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne. 

Kierunek działań:  Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród rodzin z problemami 

patologicznymi poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

udzielenie pomocy rodzinom w trudniej sytuacji życiowej związanej z ubóstwem: 

− prowadzono punkt konsultacyjny GOPS w zakresie profilaktyki narkotykowej i 

innych uzależnień. 

− kontynuowano realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa. 
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▪ Cel operacyjny 1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększanie poziomu 

edukacji na obszarze rewitalizacji. 

Kierunek działań: Wsparcie placówek oświatowych w organizacji zajęć dodatkowych  

i wyrównujących szanse uczniów, rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej skierowanej do 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Realizowano dwa projekty unijne „Rozwój w szkole naszą przyszłością” oraz „Dobra 

edukacja drogą do sukcesu”, które zakładają zajęcia dodatkowe w szkole Podstawowej 

nr 1 w Chybiu oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu dla uczniów uzdolnionych oraz 

mających problemy w nauce. Zajęcia zaplanowane zostały na dwa lata szkolne 

2020/2021, 2021/2022. 

▪ Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. 

Kierunek działań:  Rozwój wolontariatu i wzrost aktywności organizacji pozarządowych. 

Gmina Chybie na prośbę organizacji bezpłatnie udostępnia pomieszczenia na spotkania  

i szkolenia. 

 

CEL STRATEGICZNY:  

2. WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZARU REWITALIZACJI 

▪ Cel operacyjny: 2.1. Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez zwiększenie aktywności 

zawodowej w grupie osób bezrobotnych; 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia 

dla przyszłych przedsiębiorców 

Kierunek działań: Podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez organizację 

szkoleń i kursów, promowanie przedsiębiorczości indywidualnej poprzez wsparcie 

finansowe osób chcących uruchomić działalność gospodarczą. 

Na stronie internetowej urzędu udostępniane są informacje o organizowanych przez 

inne instytucje formach wsparcia, tj. dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

szkoleniach zawodowych, dotacjach na rozwój przedsiębiorczości itp. 

▪ Cel operacyjny: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru rewitalizacji   

Kierunek działań: zwiększenie dostępu do terenów inwestycyjnych. 

Informacja o terenach inwestycyjnych w Gminie Chybie dostępna jest w wojewódzkiej 

bazie inwestycyjnej – www.invest-in-silesia.pl oraz na stronie internetowej urzędu w 

zakładce „Strefa przedsiębiorcy”. 

W 2021 roku przystąpiono do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów inwestycyjnych we Frelichowie. Planuje się aby tereny te oprócz obszarów 

inwestycyjnych i usługowych obejmowały zabudowę wielorodzinną oraz jednorodzinną.  

 

CEL STRATEGICZNY:  

3. POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

▪ Cel operacyjny: 3.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej 

na obszarze rewitalizowanym, 

Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz 

dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozbudowa obiektów 
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kulturalnych i sportowych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni 

publicznej: 

Gmina Chybie:  

− zakończyła realizację zadania dotyczącego termomodernizacji budynku gminnego 
przy ulicy Bielskiej 40 w ramach RPO WSL 2014-2020.  

− kontynuowano realizację budowy sali gimnastycznej w Chybiu ze środków 
Funduszu Kultury Fizycznej Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

▪ Cel operacyjny: 3.2. Przywrócenie funkcji społecznych obszarów zdegradowanych 

Kierunki działań: rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych zdegradowanych 

obszarów, promocja obszaru rewitalizacji poprzez rozwój bazy noclegowej dla turystów: 

− ze względu na brak środków finansowych w 2021r. nie zrealizowano zadania 

dotyczącego zagospodarowanie parku w Centrum Chybia. 

− zadanie pn. Przebudowa budynku przy ulicy Nizinnej 3 we Frelichowie w celu jego 

adaptacji pod działalność agroturystyczną jest zadaniem realizowanym przez inny 

podmiot. 

▪ Cel operacyjny: 3.3. Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Kierunki działań: zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych i powietrza 

atmosferycznego 

Gmina Chybie:  

− kontynuowała realizację projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla 
aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie aglomeracji Chybie. Planowany okres realizacji lata 2018-2021. 

− zrealizowała zadanie dotycząc termomodernizacji budynku gminnego przy ulicy 
Bielskiej 40 w ramach RPO WSL 2014-2020.  

3.3. Program Ochrony Środowiska 

Gmina Chybie posiada Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chybie na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-2024 zatwierdzony uchwałą nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Chybie 

z dnia 28 listopada 2017r.  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chybie na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-2024” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy. Dokument wspomaga dążenie do sukcesywnego ograniczenia 

degradacji środowiska, ochrony i rozwoju  jego walorów oraz racjonalnego gospodarowania 

zasobami z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. 

 

W ramach programu do 2021r. zrealizowano: 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza. 

Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego  

Kierunek interwencji: Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej 

1.  Realizacja „Programu ograniczenia niskiej emisji” 

Liczba wymienionych indywidualnych systemów ogrzewania:  

W 2021 roku Gmina Chybie przeznaczyła na realizację zadania 109.823,45 zł. W efekcie 

realizacji zadania, w ramach udzielonych mieszkańcom dotacji udało się zlikwidować 20 

starych kotłów,  które zostały wymienione na: kotły węglowe klasy 5 (9 szt.) oraz na piece 

gazowe (11 szt.).   
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2.  Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40.  W 2021 roku Gmina Chybie 

zrealizowała zadanie, w ramach którego wykonano: przebudowę kotłowni węglowej na 

kotłownię gazową, termomodernizację przegród zewnętrznych budynku, ocieplenie 

stropodachu budynku, ścian zewnętrznych, piwnic, ścian zewnętrznych szczytowych 

parteru i pięter budynku oraz klatki schodowej; wymianę drzwi tylnych parteru, składu 

opału i drzwi wejściowych do kotłowni na drzwi ppoż. Zadanie zostało dofinansowane ze 

środków RPO WSL 2014-2020 w wysokości 710.593,03 zł.  

3.  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Domy Nauczyciela, budynek 

Urzędu Gminy w Chybiu) – realizacja zaplanowana na lata 2023-2028. 

Kierunek interwencji: Poprawa oświetlenia terenu 

1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul. Leśna. Zadanie zrealizowano w 

2021 roku. 

2. Budowa oświetlenia – ul. Zaciszna.  Zadanie zrealizowano w 2021 roku. 

Kierunek interwencji: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

1.  Prowadzenie działań dotyczących edukacji ekologicznej.  

Gmina Chybie:  

▪ umieściła na swojej stronie internetowej w zakładce "Stan jakości powietrza" 
wiadomości na temat uchwały antysmogowej oraz filmiki edukacyjne i ulotki; 

▪ zainstalowała 4 sensory powietrza firmy Airly Sp. z o.o.; 

▪ 12.06.2021r. zorganizowała akcję sprzątania gminy w której licznie uczestniczyli 
mieszkańcy gminy. W ramach akcji udało się zebrać 10 kontenerów śmieci; 

▪ 24.04.2021r. Gmina Chybie włączyła się w akcję sprzątania terenów wokół Jeziora 
Goczałkowickiego; 

▪ prowadziła kampanię informacyjną związaną z przepisami uchwały antysmogowej  
i kończącego się pierwszego etapu wymiany 10- letnich kotłów do końca 2021 roku;  

▪ włączyła się do organizowanej od kilku lat przez Fundację ekologiczną ARKA akcji 
„Listy dla Ziemi”. Szkoła podstawowa w Mnichu zorganizowała na Dzień ziemi akcję 
„Drugie życie”, w której uczniowie tworzyli prace z surowców wtórnych – łącznie 
powstało 60 prac.  

2.  Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego „Czyste Powietrze” w ramach 
działań edukacyjno-promocyjnych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej – w 2021 
roku za pośrednictwem Gminy Chybie złożono 101 wniosków do rządowego programu. 

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem. 

Cel: Poprawa klimatu akustycznego  

Kierunek interwencji: Ograniczenie natężenia hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

1.  Przebudowa parkingu w Centrum Zaborza – zadanie zrealizowano w 2021 roku. 

2.  Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodniczej z ul. rolną w Mnichu -  zadanie zrealizowano 

w 2021 roku. 

3.  Modernizacja i naprawy nawierzchni dróg -  zadanie wykonywane w ramach działań 

statutowych gminy – remonty cząstkowe dróg.  

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze. 

Cel: Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych. 

Kierunek interwencji: Wzmocnienie systemu obszarów chronionych, rozwój obszarów zielni 

oraz utrzymanie terenów już istniejących. 
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1.  Pielęgnacja pomnika przyrody Aleja Dębowa -  w 2021r. zleciła badania akustyczne 4 

sztuk drzew w Alei dębowej stanowiącej pomnik przyrody nr 489. Dodatkowo pracami 

pielęgnacyjnymi zostało objętych 21 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy. 

2.  Nasadzenia roślinności -  zadanie wykonywane w ramach działań statutowych gminy, 

szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdziale 7.4. 

 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami. 

Cel: Dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych. 

Kierunek interwencji: Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki wodnej. 

1.  Konserwacja rowów, w tym urządzeń melioracyjnych: w 2021 roku wykonano 
czyszczenie rowów gminnych przy ul. Polnej w Frelichowie, ul. Zawala w Zarzeczu,  
ul. Wojska Polskiego w Mnichu, przy ul. Orzeszkowej we Frelichowie, ul. Słowackiego  
w Mnichu, odcinek rowu Zawisna. Dodatkowo umocniono rów przy ul. Orzeszkowej we 
Frelichowie.  

Gminna Spółka Wodna  otrzymała dotację z budżetu gminy na oczyszczenie rowów 

melioracyjnych.  

Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa. 

Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej. 

Kierunek interwencji: Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki wodnej. 

1.  Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 46,8 km.  

W 2021r. kontynuowano umowę z wykonawcą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska 

poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”. Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje miejscowości Chybie, Frelichów, Mnich, Zaborze 

(szczegółowe informacje na temat inwestycji – podrozdział 2.6 Realizacja inwestycji 

gminnych). 

2.  Wykonanie przyłączy do min. 720 szt. budynków dla zakresu objętego projektem  

„Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez 

uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” – zadanie 

zaplanowane do realizacji w 2022r. (szczegółowe informacje na temat inwestycji – 

podrozdział 2.6 Realizacja inwestycji gminnych). 

3.  Rozbudowa układu gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Mnich.  

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla 

aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

aglomeracji Chybie” (szczegółowe informacje na temat inwestycji – podrozdział 2.6 

Realizacja inwestycji gminnych). 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Cel: Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego z wymaganiami KPGO 2022. 

Kierunek interwencji: Selektywne zbieranie odpadów oraz ograniczenie ilości odpadów, w tym 

niebezpiecznych. 

1.  Przebudowa PSZOK – zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 roku,  zadanie obejmuje 

przebudowę budynku PSZOK (dostosowanie do wymogów BHP i PPOŻ), zakup wyposażenia, 

w tym zakup wagi samochodowej o udźwigu do 30 ton z instalacją zdalnego odczytu, budowę 

powierzchni utwardzonej placu pod ruch ciężarowy wraz z systemem odwodnienia, zakup 
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systemu monitorowania odpadów oraz budowę miejsc na kontenery i pojemniki. Celem jest 

poprawa warunków funkcjonowania i bezpieczeństwa PSZOK dla osób korzystających a 

także uszczelnienie i usprawnienie systemu gospodarki odpadami. Gmina otrzymała 

dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. 

2.  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych w 

gospodarstwach domowych -  zadanie wykonywane w ramach działań statutowych gminy 

(szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdziale 8). 

3.  Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chybie”.   

W 2021r. Gmina w ramach programu usuwania wyrobów zawieranych azbest przekazała 

dotacje mieszkańcom na wywóz i utylizację niebezpiecznego materiału w łącznej wysokości 

12.904,60 zł. Zutylizowano 19,653 Mg azbestu. Gmina otrzymała dofinansowanie  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

Obszar interwencji: Gleby. 

Cel: Ochrona przed degradacją gleb. 

Kierunek interwencji: Minimalizacja stopnia i łagodzenia zasklepiania gleb. 

1.  Ograniczenie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową, w tym 

przeznaczenia gruntów na cele inne niż rolne i leśne – uwzględnienie w MPZP oraz 

dokumentach planistycznych form ochrony przyrody.  Okres realizacji zgodnie z programem: 

2017-2024. Formy ochrony przyrody zostały zawarte są w następujących dokumentach:  

− Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Chybie - Uchwała nr 

XVIII/125/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie- w § 11. zawarto 

obszary podlegające ochronie przyrody. 

− Strategia Rozwoju Gminy Chybie na lata 2015-2025 – opis form ochrony przyrody 

został zawarty w rozdziale 3.4 Ochrona Środowiska. W strategii określone zostały 

również cele strategiczne uwzględniające poszanowanie środowiska naturalnego  

w działaniach realizowanych przez gminę. Strategia została przyjęta Uchwałą nr 

XIII/97/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 stycznia 2016r. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chybie na lata 2016-2023 – opis form ochrony 

przyrody został zawarty w rozdziale 3.5. Sfera środowiskowa, obejmującym również 

diagnozę przyrodniczą terenu. Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Chybie nr 

XXIX/253/2017 z dnia 26.09.2017r. 

Kierunek interwencji: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. 

1.  Rekultywacja i rewitalizacja terenów – Gmina Chybie planuje w ramach zadania 

przeprowadzić rewitalizację parku w Centrum Chybia (planowany okres realizacji zadania 

2023r.). Ponadto kontynuowana jest rewitalizacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 2 wraz z 

adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury zgodnie z uchwalonym Lokalnym Programem 

Rewitalizacji.  

 

 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami. 

Cel: Ochrona przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi. 

Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna dorosłych i młodzieży. 

1.  Doposażenie straży pożarnych na terenie Gminy Chybie -  przekazano środki finansowe 
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w postaci dotacji celowej dla OSP Zaborze zakupu i montażu opon do samochodu 

pożarniczego IVECO EURO w wysokości 10.000,00 zł; przekazano łącznie kwotę 

133.145,38 zł na utrzymanie gotowości bojowej w postaci dotacji celowych 

poszczególnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy. 
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3.4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

Jednostką realizującą Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy w Chybiu 

za pośrednictwem Pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania narkomanii przy udziale 

dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów szkolnych, Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach realizacji zadań w roku 2021: 

▪ prowadzono punkt konsultacyjny z poradnictwem prawnym i psychologicznym dla osób  

i rodzin z problemem narkomanii z którego skorzystało 16 osób (członków rodziny 

osoby potrzebującej pomocy) w trakcie 28 wizyt;  

▪ w zakresie realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień zrealizowano  

7 spotkań profilaktycznych z młodzieżą szkolną w kontekście problemu narkomanii  

i dopalaczy (ok. 250 uczniów); 

▪ w zakresie szkoleń  prowadzono  bieżącą konsultację problemów na indywidualne 

zapotrzebowanie placówek oświatowych. Przeprowadzono szkolenie dla wszystkich 

nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu z zakresu dopalaczy, 

narkotyków i profilaktyki w tym zakresie; 

▪ dofinansowano pracę kół zainteresowań działających przy Gminnym Ośrodku Kultury,  

w  ramach których objęto swoim działaniem całorocznym  ok. 100-tu dzieci i młodzieży 

zaangażowanych w prace grup wokalnych i tanecznych 

▪ w związku z pandemią  harcerska akcja letnia i całoroczna praca drużyn harcerskich  

w szkołach Gminy Chybie  prowadzona przez Związek Harcerstwa Polskiego była 

zawieszona i drużyny nie korzystały ze wsparcia finansowego.  . 

Na realizację zadań w ramach programu przeznaczono kwotę 12.900,00 zł.  

Wnioski z realizacji programu:  

Należy w dalszym ciągu prowadzić bieżący monitoring problemów narkomanii na terenie gminy 

oraz kontynuować działania profilaktyczne w środowiskach młodzieżowych i edukację 

społeczną osób dorosłych. 

3.5. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Jednostką realizującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

jest Urząd Gminy w Chybiu za pośrednictwem Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych przy udziale Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, placówek oświatowych, pedagogów szkolnych, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania z obszaru Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

W ramach realizacji zadań w roku 2021 : 

▪ prowadzono punkt konsultacyjny z poradnictwem prawnym i psychologicznym dla osób 

i rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą w rodzinie z którego 

skorzystało 32 osób (członków rodziny osoby potrzebującej pomocy) w 49 sprawach  

i uzyskali 62 porady specjalistyczne,  
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▪ w zakresie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, komisja 

prowadziła postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do 

7 osób zgłoszonych do komisji, spotkała się ponadto z czterema członkami rodzin osób 

pijących problemowo, wzięła udział w 4 posiedzeniach plenarnych Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w 10 grupach 

roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

spotykając się ze sprawcami i ofiarami przemocy w ramach procedury „Niebieska Karta”. 

Komisja zaopiniowała 16 wniosków nowych przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych Komisja wzięła udział w jednym szkoleniu dotyczącym 

pracy w Gminnych Komisjach RPA.  

▪ w ramach działań profilaktycznych prowadzono warsztaty, pogadanki i spektakle 

teatralne dla młodzieży szkolnej, dofinansowano zajęcia turystyczno-rekreacyjne dla 

uczniów (rajdy, wycieczki), dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowo-

profilaktyczne w każdej szkole, sfinansowano profilaktyczne płatne patrole Policji  

w okresie letnim. 

▪ w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi dofinansowano pracę świetlicy 

socjoterapeutycznej prowadzonej przez stowarzyszenie lokalne Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej „Radość” w Chybiu. 

W roku 2021 (stan na 31.12.2021r) na terenie gminy zezwolenia na sprzedaż alkoholu posiadało 

14 sklepów i 10 lokali gastronomicznych. Na podstawie uchwały rady Gminy Chybie  

z powodu pandemii zwolniono 10 przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne z 

opłat za korzystanie z zezwoleń na kwotę 8.897,58zł. Ponadto wydano 8 zezwoleń 

jednorazowych na sprzedaż alkoholu w czasie imprez na świeżym powietrzu. 

Na realizację zadań w ramach programu przeznaczono kwotę 252.565,80 zł. 

Wnioski z realizacji programu:  

Należy w dalszym ciągu prowadzić bieżący monitoring problemów alkoholowych i przemocy  

w rodzinie na terenie Gminy oraz kontynuować działania profilaktyczne w środowiskach 

młodzieżowych i edukację społeczną osób dorosłych. 

3.6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Roczny program współpracy z organizacjami 

Program Współpracy Gminy Chybie z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (zwany dalej 

Programem) został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XIX/166/2020 Rady Gminy Chybie  

z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chybie  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”. Uchwalanie Programu jest 

obowiązkiem gmin wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 ze zm.). 

Program powstał na podstawie wieloletniego doświadczenia oraz przeprowadzonych 

konsultacji projektu Programu. 2 września 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy  
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w Chybiu oraz na tablicy ogłoszeń UG został zamieszczony projekt Programu celem konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi. W wyznaczonym terminie tj. do 9 września 2020 r. uprawnione 

organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag merytorycznych do projektu Programu. 

FORMY WSPÓŁPRACY: 

Zlecanie realizacji zadań publicznych – programy mogą mieć formy powierzania 

wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub 

wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Konkursy 

W dniu 7 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Chybie zarządzeniem nr 4/WG/2021 ogłosił konkurs 

ofert na wsparcie realizacji zadania pn. „Wspieranie działań w środowiskach ludzi dotkniętych 

problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków poprzez organizowanie wolnego czasu dla 

dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej w Chybiu”. 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożona została 1 oferta przez Stowarzyszenie Lokalne 

Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Radość". Oferta ta spełniała formalne i merytoryczne 

kryteria oceny, w związku z czym Stowarzyszeniu przyznano dotację, a następnie w dniu 1 

lutego 2021 r. podpisano umowę na kwotę 74.000,00 zł. 

Ponadto w 2021 roku Zarządzeniem Nr 55/WG/2021 Wójta Gminy Chybie z dnia 28 maja 2021r. 

ogłoszono konkurs na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie pracy z dziećmi  

i młodzieżą poprzez organizację wakacyjnych wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży  

z elementami profilaktyki uzależnień”. Z uwagi na brak złożonych ofert Zarządzeniem Nr 

62/WG/2021 Wójta Gminy Chybie z dnia 24 czerwca 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania został unieważniony. 

Dotacje z dziedziny sportu 

Na podstawie Uchwały XL/308/2010 Rady Gminy Chybie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Chybie w zakresie sprzyjania 

rozwojowi sportu przyznano dotacje na zadanie publiczne, niewyszczególnione w art. 4 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 

1057 ze zm.). 

Zadania z dziedziny sportu realizowane były przez klub sportowy RKS „Cukrownik” Chybie 

prowadzący działalność na terenie Gminy Chybie. Zawarto 4 umowy. Łączna kwota dotacji 

przeznaczona na realizację tych zadań wyniosła 225.500,00 zł. 

Ze względu na pandemię, która spowodowała wprowadzenie wielu ograniczeń i obostrzeń – 

m.in. czasowe wstrzymanie treningów, rozgrywek sportowych, dotacja dla klubu RKS 

„Cukrownik” Chybie nie mogła zostać wykorzystana w całości, tak jak w poprzednich latach. 

Kwoty udzielonych dotacji wraz z informacją o części niewykorzystanej, która została zwrócona, 

przedstawia poniższa tabela. 
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Wykaz dotacji z dziedziny sportu przyznanych przez Wójta Gminy Chybie 

L.p. Nazwa zadania Nazwa organizacji Kwota dotacji  

1. 
Organizacja szkolenia 
sportowego w sekcji tenisa 
stołowego 

RKS „Cukrownik” 
Chybie 

47 000,00 zł 2.412,61 zł 

2. 
Organizacja szkolenia 
sportowego w sekcji piłki – 
grupa „skrzaty” 

RKS „Cukrownik” 
Chybie 

14.500,00 zł 1.000,00 zł 

3. 
Organizacja szkolenia 
sportowego w sekcji piłki 
nożnej 

RKS „Cukrownik” 
Chybie 

164.000,00 zł 6.755,16 zł 

4. 
Sport szkolny   
– Gminny Organizator Sportu 

nie dotyczy 5.713,00 zł nie dotyczy 

Ponadto zawarta została umowa na wykonywanie czynności jako Gminny Organizator Sportu z 

p. Arturem Wiewiórą. Przedmiotem niniejszej umowy jest m.in.: 

▪ sporządzenie gminnego kalendarza zawodów sportowych w kategorii szkół; 

podstawowych organizowanych  w ramach SZS na I półrocze i II półrocze; 

▪ współtworzenie powiatowego kalendarza zawodów sportowych; 

▪ organizację oraz przeprowadzenie zawodów gminnych w ramach kalendarza SZS  

w Chybiu; 

▪ organizację oraz przeprowadzenie zawodów sportowych wyższego szczebla 

(powiatowych, rejonowych, wojewódzkich); 

▪ udział w zebraniach powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Cieszynie; 

▪ sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych imprez sportowych za I i II półrocze 

2021r. 

Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności: współorganizowanie imprez 

profilaktyczno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Chybie z zakresu patologii  

i uzależnień, udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań przez organizacje, których 

tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, 

środków technicznych, itp. udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na 

realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy, promocję działalności 

organizacji uczestniczących w realizacji programu na stronie internetowej Gminy. W ramach 

zadania w 2021r.: 

▪ udostępniano organizacjom materiały związane z konkursami ofert na realizację zadań 

publicznych i inne dokumenty służące do realizacji współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi.  

Materiały związane z konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) były 

udostępnianie w formie wydruku i elektronicznej w Urzędzie Gminy w Chybiu każdemu 

zainteresowanemu. Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych i formularze były 

umieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.chybie.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy; 

▪ przedstawicielom organizacji udostępniano Program Współpracy Gminy Chybie 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2021; 
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▪ udostępniano lokale komunalne na spotkania i szkolenia - Gmina Chybie udostępnia lokale 

na spotkania i szkolenia, zarówno w Urzędzie, jak i w szkołach i Gminnym Ośrodku Kultury 

organizacjom z terenu Chybia. W pomieszczeniach gminnych chybskie organizacje mają 

również formalnie swoje siedziby (np. w SP nr 1 w Chybiu – Stowarzyszenie Eko Życie, 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło w Chybiu); 

▪ udostępniano sprzęt techniczny typu fax, ksero, drukarka itp.; 

▪ udzielano pomocy w promowaniu działalności, zwłaszcza poprzez stronę internetową 

gminy. Gminna strona internetowa w działach „Stowarzyszenia, Sport, Informator” zawiera 

spis prowadzących działalność statutową na terenie Chybia organizacji pozarządowych, 

dane przedstawicieli tych organizacji, dane kontaktowe, a także odnośniki do stron 

internetowych, jeżeli dana organizacja takową prowadzi. Na stronie głównej www.chybie.pl 

często zamieszczane są bieżące informacje z życia stowarzyszeń. Są to zapowiedzi 

planowanych wydarzeń, relacje z imprez, które organizują bądź, w których biorą udział, jak 

również informacje o ich osiągnięciach i sukcesach. Prowadzony jest również publiczny 

fanpage na portalu społecznościowym „Facebook”, który działa pod nazwą „Gmina Chybie”. 

Aktywna działalność w Social Mediach wpływa pozytywnie na wizerunek gminy, umożliwia 

łatwą i szybką komunikację z mieszkańcami poprzez zamieszczenie komentarzy pod 

„postami”, których treści odnoszą się do aktualnych wydarzeń lub poprzez przesyłanie 

wiadomości za pomocą komunikatora „Messanger”, który zsynchronizowany jest z kontem 

na Facebook’u. 
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4. PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

4.1. Ład przestrzenny 

Gmina Chybie posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla całego obszaru oraz 5 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Szczegółowe zestawienie obowiązujących dokumentów planistycznych Gminy Chybie 

przestawiono w poniższej tabeli. 

LP. NAZWA DOKUMENTU 
PLANISTYCZNEGO 

OBSZAR 
OBOWIĄZYWANIA 

[ha] 

NR I DATA UCHWAŁY 
ZATWIERDZAJĄCEJ 

1 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Chybie (zmiana suikzp i 
przyjęcie tekstu jednolitego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Chybie przyjętego uchwałą Nr 
XL/302/2010 Rady Gminy Chybie z 
dnia 4 listopada 2010) 

3180 
Uchwała Nr VI/39/2015 
Rady Gminy Chybie 
z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

    
    
LP. NAZWA DOKUMENTU 

PLANISTYCZNEGO 
OBSZAR 

OBOWIĄZYWANIA 
[ha] 

NR I DATA UCHWAŁY 
ZATWIERDZAJĄCEJ 

1 Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Chybie  
dla części wsi Mnich 

3,0 
Uchwała Nr V/36/07 
Rady Gminy Chybie 
z dnia 20 lutego 2007 r. 

2 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Chybie 

3097,2 
Uchwała Nr XVIII/125/2012 
Rady Gminy Chybie 
z dnia 3 lipca 2012 r. 

3 Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru 
Gminy Chybie obręb Mnich, 
obejmujący ulicę Żwirki i Wigury 

5,5 
Uchwała Nr V/24/2015 
Rady Gminy Chybie 
z dnia 10 marca 2015 r. 

4 Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru 
gminy Chybie obręb Frelichów 
obejmujący teren byłych pól 
irygacyjnych wraz z terenami 
przyległymi 

73,0 
Uchwała Nr XV/117/2016 
Rady Gminy Chybie 
z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

5 Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Chybie 
obręb Mnich, obejmujący teren za 
osiedlem Wspólnoty Mieszkaniowej 
„ZGODA” 

1,3 Uchwała Nr XXVII/230/2021 
Rady Gminy Chybie  

Σ 3180  
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4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Aktualnie obowiązujący tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (suikzp) gminy Chybie został przyjęty w 2015 r. na mocy uchwały Nr 

VI/39/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie i spełnia wymogi aktualności 

zarówno pod względem formalnym jak i prawnym.  

Obowiązujące studium w porównaniu do wcześniej pierwotnej wersji zawiera: 

- zmianę nr 1: zmiana ustaleń i korektę rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego 

dla części obszaru o powierzchni około 73 ha zlokalizowanego w sołectwie Frelichów 

zawierającego tereny poprzemysłowe po dawnych polach irygacyjnych. Zgodnie z założeniami 

tereny te wskazano jako zmianę w kierunku kształtowania szeroko rozumianej infrastruktury 

społecznej w zakresie usług zdrowia, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, zieleni urządzonej i 

przestrzeni publicznej. Tereny byłych pól irygacyjnych w Frelichowie z racji swego położenia tj. 

w sąsiedztwie kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego Zbiornika Goczałkowickiego i w 

stosunkowo bliskiej odległości od centrum gminy z uwagi na swój spory potencjał, stały się 

kluczowe  dla  rozwoju  inwestycji,  które  mają stać  się nowym impulsem rozwoju gminy 

stanowiąc jednocześnie jedną z głównych jej  wizytówek. 

- zmianę nr 2: dotychczasowe przeznaczenie terenu w ramach obszarów „MI” – zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej zmieniono na obszar „MII” – zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. Taka zmiana umożliwi lepsze zagospodarowanie działek gminnych w 

sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Powyższe zmiany studium oraz aktualizacja wybranych warstw tematycznych wpłynęły w 

istotny sposób na poprawę aktualności suikzp Gminy Chybie. 

4.3. Plany miejscowe 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują niemalże 100% 

powierzchni gminy Chybie. Na podstawie aktualnych danych ewidencyjnych udostępnionych 

przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Cieszynie wynika, iż 

obszarem nieposiadającym planu miejscowego podobnie jak w przypadku suikzp jest niewielki 

fragment miejscowości Zarzecze leżący w jej północnej części przylegający bezpośrednio do 

zapory bocznej Zbiornika Goczałkowickiego o powierzchni około 2,9 ha. Obszar ten w czerwcu 

2017 r. na podstawie wspólnych ustaleń powiatowych służb geodezyjnych i kartograficznych 

powiatu pszczyńskiego oraz cieszyńskiego został uznany jako fragment obrębu Zarzecze w 

Gminie Chybie.  

Aktualnie na obszarze gminy obowiązuje w/w pięć planów miejscowych. Dla około 97,4% 

powierzchni gminy obowiązuje plan z 2012 roku (Uchwała Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy 

Chybie z dnia 3 lipca 2012 r.). Dla rejonu oczyszczalni ścieków (obręb Mnich) obowiązuje plan z 

roku 2007 obejmujący powierzchnię około 3 ha. Dla fragmentu miejscowości Mnich o 

powierzchni około 5,5 ha obowiązuje plan z 2015 roku. W roku 2016 opracowany został plan 

dla części obrębu Frelichów obejmujący teren byłych pól irygacyjnych wraz z terenami 

przyległymi o powierzchni około 73,0 ha, z kolei dla fragmentu miejscowości Mnich - teren za 

osiedlem Wspólnoty Mieszkaniowej „ZGODA” o powierzchni 1,3 ha obowiązuje plan od 2021 

roku. W ujęciu generalnym plany te spełniają wymagania obecnie obowiązującego prawa. 
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PRZYSTĄPIENIA DO ZMIANY STUDIUM ORAZ PLANU W ROKU 2021 

29 czerwca 2021 r. uchwałą nr XXVIII/244/2021 Rada Gminy Chybie uchwaliła przystąpienie do 

sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Chybie”, a uchwałą nr XXVIII/245/2021 Rada Gminy Chybie uchwaliła przystąpienie do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie obręb 

Frelichów, obejmującego teren b. pól irygacyjnych d. Cukrowni „Chybie”. 

4.4. Statystyka 

Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

Wójt Gminy Chybie realizując zadania związane z polityką przestrzenną gminy Chybie udzielał 

informacji o przeznaczeniu terenów w planach miejscowych między innymi poprzez wydawanie 

wypisów i wyrysów z mpzp. W roku 2021r. Wójt Gminy Chybie wydał łącznie 275 wypisów, 

wyrysów oraz zaświadczeń z mpzp. 

Wnioski i uwagi do planów miejscowych oraz studium wniesione w roku 2021: 

W roku 2021 złożono łącznie 12 wniosków dotyczących zmiany zapisów obowiązujących 

planów miejscowych dla nieruchomości zlokalizowanych w gminie Chybie. Lokalizacja 

przestrzenna terenów wskazywanych w ww. wnioskach charakteryzuje się dużym 

rozproszeniem  i niejednokrotnie znacznym oddaleniem od centrów miejscowości. 
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5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Gmina Chybie wspiera finansowo działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo 

publiczne i ochronę przeciwpożarową na terenie gminy.  

W 2021 roku: 

▪ przekazano środki finansowe w postaci dotacji celowej dla OSP Zaborze zakupu i montażu 

opon do samochodu pożarniczego IVECO EURO w wysokości 10.000,00 zł; 

▪ przekazano łącznie kwotę 133.145,38 zł na utrzymanie gotowości bojowej w postaci 

dotacji celowych poszczególnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy: 

− OSP Chybie – 42.344,97 zł 

− OSP Mnich – 42.491,19 zł  

− OSP Zaborze – 21.800,00 zł, 

− OSP Zarzecze-Frelichów – 26.509,22 zł. 

 

Ze środków budżetu gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego corocznie przekazywana 

jest również pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na 

dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-

Białej. W roku 2021 pomoc udzielona została w kwocie 5.036,00 zł. 

Ponadto oprócz dotacji celowych w roku 2021 - Gmina Chybie uczestniczyła także finansowo w 

pokrywaniu bieżących wydatków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dotyczących między 

innymi zakupu paliwa, ubezpieczeniu strażaków ochotników OSP i  samochodów specjalnych 

bojowych, ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, 

ryczałtów dla mechaników i komendanta gminnego zajmujących się utrzymywaniu gotowości 

sprzętu i samochodów pożarniczych, zakupu stacji obiektowych selektywnego alarmowania 

oraz zakupie dodatkowego umundurowania bojowego dla strażaków ratowników - w łącznej 

kwocie: 140.318,88 zł. 

Wydatki związane z promocją OSP to kwota -  4.523,64 zł.  
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6. OCHRONA ZDROWIA 

Usługi z zakresu podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach 

ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej 

świadczeń (a w szczególności świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz 

pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii) dla mieszkańców gminy Chybie 

świadczą następujące zakłady opieki zdrowotnej: 

▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Urszula” Andrzej Ryżycki, Chybie, ul. Bielska 61, 

tel. 33 856 10 39. 

▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” s.c. , działalność prowadzona jest w 

dwóch jednostkach: Chybie, ul. Bielska 61, tel. 33 858 92 76, Strumień, ul. Pocztowa 7. 

▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Anna-Med”, Opieka Długoterminowa Górecka 

Anna, Chybie, ul. Bielska 61, tel. 505-357-778. 

Stomatologia 

Na terenie gminy Chybie działa jeden gabinet stomatologiczny - Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Caban Stomatologia, lek. stomatolog Joanna Różycka-Caban, lek. stomatolog 

Radosław Caban, Chybie, ul. Chopina 1, tel. 33 856 10 65, tel. 603 670 438. 

Apteki 

Obsługę farmaceutyczną mieszkańców naszej gminy zapewnia: 

▪ „APTEKA PRYWATNA” Krystyna Sedlaczek-Goliasz, Renata Sobala s.c., Chybie, ul. Bielska 

61, tel. 33 856 10 71. 

▪ „APTEKA SŁONECZNA” Krystyna Sedlaczek-Goliasz, Jolanta Król s.c., Chybie, ul. Bielska 

33A, tel. 33 856 20 81. 

Gmina Chybie nie posiada własnego transportu sanitarnego. Realizację zadań w tym zakresie 

zapewnia Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie, w tym Zespół Podstawowy 

Ratownictwa Medycznego "P" Strumień, ul. 1-go Maja 17. Podstawowym celem CPR jest 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego tj. w stanach 

polegających na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów 

pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie 

funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia 

natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. W wykonywaniu swoich 

zadań statutowych CPR współdziała z innymi placówkami służby zdrowia, policją, strażą 

pożarną, strażą miejską oraz strażą graniczną tworząc zintegrowany system ratownictwa.  

 

Gabinety profilaktyki zdrowotnej  

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1082, z późn. zm.) do realizacji zadań statutowych szkoła powinna zapewnić 

uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Pomieszczenie, w którym 

mieści się taki gabinet, musi spełniać szczegółowe wymagania, wynikające z przepisów 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz musi być wyposażone w sprzęt, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, z późn. zm.) w 
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części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki 

szkolnej. 

Wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chybie posiadają 

gabinety profilaktyki zdrowotnej. 

Akcje w ramach profilaktyki i promocji zdrowia 

W gminie Chybie organizowane są akcje w ramach profilaktyki i promocji zdrowia. Do 

najważniejszych z nich należy zaliczyć bezpłatne badania mammograficzne: 7-11 czerwca 

2021r., oraz 6-8 października 2021 r. Akcja organizowana jest w ramach populacyjnego 

programu wczesnego wykrywania raka piersi – Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Wszystkie kobiety z przedziału wiekowego 50-69 lat, które w przeciągu 

ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanego badania w ramach NFZ, mogą bezpłatnie 

wykonać mammografię. Z udziału w programie wykluczone są pacjentki leczone z powodu raka 

piersi. Badania wykonywane są w mammobusie, znajdującym się na parkingu obok sklepu 

Biedronka, przy ulicy Bielskiej 65A w Chybiu. Badania mammograficzne w Gminie Chybie 

realizowane są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Akademicka” 

Stanisław Bochenek Spółka jawna, z siedzibą w Cieszynie  

W szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chybie, prowadzona 
jest edukacja zdrowotna oraz realizowane są ścieżki przedmiotowe tj.: ułatwienie nabywania 
umiejętności dbania o własne ciało i zdrowie, tworzenie warunków do kształtowania zachowań 
sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu, rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym 
rozwojem. 

W placówkach oświatowych dzieci brały udział w programach propagujących zasady zdrowego 
żywienia, m.in.: „Trzymaj formę”, „Piramida żywienia”, „Warzywa i owoce w szkole”, 
„Mleko w szkole”, „Talerz zdrowia”, „Drugie śniadanie zdrowy nawyk”, „Klub zdrowego 
przedszkolaka”. 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzone są działania profilaktyczne, 
przeciwdziałające używaniu substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol i narkotyki)  
i ograniczające związane z tym szkody zdrowotne. 

Prowadzone są także działania mające na celu zwiększanie aktywności fizycznej lokalnej 
społeczności m.in.: 

▪ Rajdy górskie: „Powitanie wiosny”, „Pożegnanie lata”, których organizatorami są gminne 
placówki oświatowe; 

▪ Sprzyjanie rozwojowi sportu przez dotowanie działalności sportowej sekcji: tenisa 
stołowego, piłki nożnej oraz gimnastyki sportowej; organizowanie pozalekcyjnych zajęć 
sportowo–rekreacyjnych w placówkach oświatowych. 

Działania te zostały zawieszone w 2022roku ze względu na pandemię COVID-19. 

Ochrona zdrowia w czasie pandemii COVID-19 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2020 
r. przyjęto Narodowy Program Szczepień. Do realizacji zadań programu zgłosiły się następujące 
placówki medyczne znajdujące się na terenie gminy Chybie:  
 

▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" spółka cywilna; 
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  "URSZULA". 
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Działania Wójta Gminy Chybie podjęte w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa: 

1) przeprowadzono 10 akcji szczepiennych, dzięki którym mogliśmy zaszczepić 1.000 
mieszkańców; 

2) Apel do mieszkańców o ograniczenie do niezbędnych potrzeb spraw załatwianych w 
urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych; 

3) Uruchomienie rezerwy celowej z zarządzania kryzysowego na zakup materiałów 
wspomagających walkę z koronawirusem; 

4) Współpraca z sołtysami, stowarzyszeniami (w tym duchowieństwem) i mieszkańcami w 
zakresie pomocy osobom starszym i samotnym oraz zwrócenie szczególnej uwagi na 
przestrzeganie zasad kwarantanny domowej osób powracających z zagranicy; 

5) Współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie; 
6) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Policją i Strażą Pożarną w zakresie 

przekazywania informacji o osobach przebywających w kwarantannie; 
7) zorganizowanie paczek żywnościowych z Banku Żywności (Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej); 
8) Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz facebooku wszelkich 

informacji, zaleceń oraz sposobu postępowania w związku z pandemią koronowirusa. 
 
Działania Wójta Gminy Chybie mające na celu ograniczenie ryzyka rozpowszechniania się 
koronawirusa w zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy w Chybiu: 
 

1) Zapoznano pracowników z zasadami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2 oraz zobowiązano do ich przestrzegania. 

2) Zaopatrzono pracowników w środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki 
jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk ,mydła antybakteryjne. 

3) Sprawy bieżące załatwiano głównie drogą mailową lub telefoniczną – w sprawach 
pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa wizyty w urzędzie 
były możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu; 
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7. OCHRONA ŚRODOWISKA  

7.1. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt Wójt ma obowiązek 

przygotowania projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na dany rok. Projekt programu przekazuje się do zaopiniowania 

powiatowemu lekarzowi weterynarii, działającemu na obszarze gminy organizacjom 

społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub 

zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. Przedmiotowy projekt 

programu po zaopiniowaniu przez w/w organy zostaje przedłożony Radzie Gminy Chybie. 

Na Gminie ciąży obowiązek ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie 

unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych, które traktowane są jako odpad. Zadanie to jest trudne, 

dlatego, że na terenie gminy Chybie nie ma schroniska dla zwierząt, najbliższe znajduje się  

w Cieszynie. W budżecie gminy zabezpieczane są środki na korzystanie z usług schroniska dla 

zwierząt i na utylizację zwierząt padłych. Bezdomne zwierzęta odbierane były przez JUKO Sp.  

z o.o., ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie, która prowadzi Schronisko dla Zwierząt w 

Bolesławiu przy ul. Parkowej 60. Zwierzęta były odbierane przez tą firmę po zgłoszeniu 

telefonicznym przez Urząd Gminy w Chybiu bądź Komisariat Policji w Strumieniu. Koszt oddania 

jednego psa do schroniska wynosił 430,00 zł/szt., kota również 430,00 zł/szt. Oprócz 

jednorazowej opłaty za umieszczenie psa/kota w schronisku gmina płaciła ryczałt w wysokości 

1.968,00 zł/miesiąc za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska i opiekę nad nimi.  Zwierzęta, 

które zginęły na drogach gminnych w wyniku potrącenia przez kierujących samochodami 

odbierane były również przez firmę JUKO sp. z o.o. Koszt utylizacji padłego dużego zwierzęcia to 

356,00 zł/szt., małego zwierzęcia 291,00 zł/szt., a przewóz rannego w zdarzeniu drogowym 

zwierzęcia do weterynarza i opieka nad nim kosztowała 984,00 zł/szt..  

W 2021 r. gmina zapewniła opiekę 17 zwierzętom (7 psów i 10 kotów). Z poboczy dróg 

gminnych odebrano i oddano do utylizacji martwe zwierzęta, w postaci 4 saren oraz 2 psów. 

ROK Liczba zwierząt oddanych 

do schroniska 

Liczba zwierząt oddanych 

do utylizacji 

2021 17 6 

Dzikie zwierzęta oraz ptaki znajdujące się pod ochroną, które zostały ranne zostały oddane do 

"Leśnego Pogotowia" w Mikołowie. W 2021 r. „Leśne Pogotowie” w Mikołowie przyjęło 2 ranne 

sarny, 1 jerzyka i 1 szpaka z terenu naszej Gminy. Łączny koszt zadania wyniósł: 1.906,50 zł.  

W 2021 r. Urząd Gminy w Chybiu przeprowadził kontrolę Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt RAFIK, ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław prowadzonym przez firmę JUKO Sp. z o. o., 
do którego zgodnie z zawartą umową kierowane są bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie 
Gminy Chybie. Celem kontroli było sprawdzenie sposobu wyłapywania, przewożenia  
i przyjmowania zwierząt, jakości świadczonej opieki weterynaryjnej, sposobu prowadzenia 
ewidencji przyjmowanych zwierząt oraz warunków w jakich przetrzymywane są zwierzęta i czy 
zapewnione są odpowiednie warunki bytowe. Podczas kontroli sprawdzono prowadzone przez 
Schroniska działania mające na celu adopcje zwierząt. Ustalono, że realizacja powierzonych 
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schronisku zadań przebiega zgodnie z umową. Schronisko dla zwierząt w Bolesławiu zapewnia 
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w sposób zgodny z przepisami o ochronie zwierząt i 
prowadzi działania zmierzające do zapobiegania bezdomności. 
Urząd Gminy w Chybiu wraz z Fundacją Psia Ekipa uczestniczy w interwencjach dotyczących 
zgłoszeń nieprawidłowego sprawowania opieki nad zwierzętami przez właścicieli. W 2021 r. 
uczestniczono w dwóch takich interwencjach, podczas których pouczono właścicieli w sprawie 
wykonywania prawidłowej opieki nad zwierzętami.  
Ponadto Urząd Gminy, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zapewnia dokarmianie 
bezdomnych kotów (corocznie kupowana jest karma, która wydawana jest społecznemu 
opiekunowi), organizuje kampanie edukacyjne dotyczące obowiązków właścicieli zwierząt 
domowych za pomocą plakatów informacyjnych na terenie gminy a także poprzez stronę 
internetową oraz media społecznościowe. Dodatkowo prowadzone są działania mające na celu 
poszukiwanie właścicieli zagubionych zwierząt. 

7.2. Pomniki przyrody 

W dniu 14.07.2021 r. teren Gminy Chybie nawiedziła wichura, w trakcie której powalone zostały 

trzy dęby o nr 22, 45, 72, które rosły przy ul. Bielskiej, w ciągu drogi powiatowej 2633 S 

Strumień-Landek-Jasienica. Dęby utraciły wartości przyrodnicze, ponieważ przewróciły się wraz 

z bryłą korzeniową. W celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego PZDP w Cieszynie 

wystąpił z wnioskiem o zniesienie formy ochrony w części dotyczącej przedmiotowych dębów. 

Na podstawie niniejszego wniosku rozpoczęto procedurę zdjęcia ochrony z tych dębów. Ochronę 

przyrody z dębów nr 22, 45, 72 powalonych przy ul. Bielskiej, zniosła Rada Gminy Chybie uchwałą 

Nr XXX/260/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r., która opublikowana została w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. pod poz. 5415.     

Urząd Gminy w Chybiu w sierpniu 2021 r. zlecił firmie DALPINEX Tymoteusz Szczotka  

z Wilkowic wykonanie pielęgnacji rosnących przy ul. Bielskiej 21 szt. dębów uszkodzonych  

w wyniku wichury. Prace pielęgnacyjne obejmowały wykonanie cięć sanitarnych mających na 

celu zdjęcie połamanych w wyniku wichury konarów i zdjęcie posuszu w koronach wraz  

z uporządkowaniem terenu. Koszt wykonania pielęgnacji wyniósł 21.000,00 zł. 

W dniu 10.08.2021 r. Gmina Chybie zleciła Instytutowi Badawczemu Leśnictwa z/s Sękocin Stary 

ul. Braci Leśnej 3 wykonanie badania tomografem akustycznym 4 szt. dębów, rosnących w pasie 

drogowym ul. Bielskiej, stanowiących Aleję dębową - pomnik przyrody nr 489. Zlecenie 

obejmowało:  

badanie tomografem akustycznym dębu nr 42, 54, 106 i 119 na minimum 2 warstwach pnia, 

celem określenia ich kondycji i wytrzymałości na złamanie, 

dokumentację obejmującą wyniki badań wraz z opisem i zaleceniami pielęgnacyjnymi do 

wykonania na każdym drzewie,  

dokumentację zdjęciową drzew. 

Koszt wykonania niniejszej opinii wyniósł 3.948,79 zł. Badania wykazały, że usunięcia wymagają: 

dęby szypułkowe o nr 42, 106 i 119 rosnące przy ul. Bielskiej, dlatego PZDP w Cieszynie wystąpił 

z wnioskiem o zniesienie formy ochrony w stosunku do tych trzech dębów. Rada Gminy Chybie 

uchwałą Nr XXXIV/283/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. zniosła formę ochrony przyrody w części 

dotyczącej dębów o nr 42, 106 i 119 rosnących przy ul. Bielskiej. Niniejsza uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. pod 

poz. 8687, w konsekwencji czego z dniem 12 stycznia 2022 r. dęby wykazane w uchwale zostały 

pozbawione statusu pomnika przyrody.    

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w Alei dębowej rośnie 151 szt. drzew pomnikowych. 
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7.3. Akcje proekologiczne  

 
▪ Strona internetowa www.chybie.pl 

W zakładce "Stan jakości powietrza" można było znaleźć wiadomości na temat uchwały 

antysmogowej, filmiki edukacyjne i ulotki przedstawiające czego nie można spalać  

w piecach oraz ostateczne terminy do których należy wymienić stare kotły.  

Na najczęściej odwiedzanej zakładce „Aktualności” zamieszczono artykuł "Czym palić i jak 

palić w piecu" z linkiem do strony na której znajdowały się filmiki instruktażowe jak palić w 

piecach od góry oraz inne artykuły "Na wymianę kotłów starszych niż 10 lat został już tylko 

rok", "Przygotuj się do kontroli kotłowni" oraz przypomnienie o obowiązku złożenia 

deklaracji do CEEB. 

▪ Czujniki powietrza  

W 2021 r.  na terenie gminy funkcjonowały 4 sensory powietrza firmy Airly Sp. z o.o., 

które zamontowane zostały na budynkach czterech szkół. Stan jakości powietrza można 

śledzić na stronie internetowej gminy w zakładce "Stan jakości powietrza".  

▪ „Listy do Ziemi” 

Gmina Chybie włączyła się do organizowanej od kilku lat przez Fundację ekologiczną ARKA 
akcji „Listy dla Ziemi”. Do uczestnictwa w akcji zostały zaproszone szkoły podstawowe  
z terenu gminy, do których przesłano niezbędne materiały do jej przeprowadzenia  
w postaci plakatu, regulaminu i papieru listowego.  
W Szkole Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu w ramach obchodów Światowego Dnia 
Ziemi zorganizowano lekcje o tematyce ekologii, na których poruszano temat ilości 
produkowanych odpadów i możliwości ich zmniejszenia. Poświęcono uwagę na edukację 
dzieci w zakresie szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, poruszono temat 
smogu oraz zwrócono 
uwagę na recykling. 
Ponadto zorganizowano 
konkurs online pt. „Drugie 
życie” sztuka z surowców 
wtórnych. Na konkurs 
wpłynęło 60 prac, które 
miały charakter użytkowy 
lub dekoracyjny.  

▪ Akcje sprzątania  

24.04.2021r. Gmina Chybie 
włączyła się w akcję 
sprzątania terenów wokół 
Jeziora Goczałkowickiego.  
12.06.2021r. 
zorganizowano akcję 
sprzątania gminy w którą 
licznie zaangażowali się 
mieszkańcy gminy. W 
ramach akcji zebrano 10 
kontenerów odpadów. 

▪ Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny Programu 
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„Czyste Powietrze” 
10 maja 2021 roku Wójt Gminy Chybie podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie współpracy przy 

realizacji programu „Czyste Powietrze”. W ramach realizacji zapisów porozumienia  8 

czerwca 2021 r. w Gminie Chybie uruchomiono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

Programu.  

Do zadań punktu należało przede wszystkim udzielanie informacji o Programie osobom 

zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie w zakresie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz pomoc przy rozliczeniu przyznanego 

dofinansowania. 

Statystyka punktu: 

• Ilość przeprowadzonych wizyt u mieszkańców w 2021 roku: 17,  

• Ilość udzielonych konsultacji: 213, 

• Ilość złożonych wniosków: 101, 

• Ilość złożonych wniosków o płatność: 44. 

 

7.4. Zakupy w ramach ochrony przyrody 

Urząd Gminy Chybie w Gospodarstwie Rolnym Piotra Czakona w Drogomyślu zakupił 2050 kg 

kukurydzy o wartości 2.260,13 zł, którą przekazał Kołu Łowieckiemu „Chybie” celem 

dokarmiania zwierząt w okresie zimy.   

Kołu Pszczelarskiemu w Chybiu przekazano 41,00 kg węzy, która była przeznaczona do 

zwalczania chorób pszczół w pasiekach członków Koła Pszczelarskiego w Chybiu. Wartość 

zadania: 2.259,00 zł. 

7.5. Nasadzenia drzew na terenach gminnych 

W ramach środków przyznanych na zadrzewienie gminy w 2021 roku zakupiono w Szkółce 

Drzew i Krzewów Ozdobnych Cieśla w Wiśle Małej 17 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna. 

Lipy zostały posadzone przy bocznym odcinku ul. Bielskiej, na terenie wokół Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Chybiu i na terenie sołtysówki w Frelichowie. Ponadto 6 szt. klonów 

posadzono jeszcze przy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chybiu.  

Niniejsze nasadzenia wynikały z zobowiązań jakie nałożył na gminę Starosta Cieszyński w 

wydanych decyzjach zezwalających na usunięcie drzew z terenów gminnych. Zezwolenie na 

usunięcie niektórych drzew uzyskaliśmy pod warunkiem dokonania nowych nasadzeń.  

Koszt zakupu w/w sadzonek drzew wyniósł 3.354,00 zł. 

 

7.6. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

W 2021 roku Gmina Chybie realizowała Program usuwania azbestu. Na realizację zadania 

przeznaczono kwotę 12.904,60 zł, która pochodziła z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W efekcie realizacji zadania, w ramach 

udzielonych mieszkańcom dotacji udało się usunąć azbest z 16 posesji. W ramach całego 

Programu  usunięto i unieszkodliwiono 20,99 Mg odpadów azbestowych, z czego na 19,653 Mg 

udzielono dotacji na ten cel . 
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7.7. Ochrona powietrza 

W 2021 roku Gmina Chybie kontynuowała realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 

Gminy Chybie”, który został przyjęty przez Radę Gminy Chybie uchwałą Nr XXXIV/296/2018 z 

dnia 20 marca 2018 r. Na realizację zadania Gmina przeznaczyła ze swojego budżetu kwotę 

109.823,45 zł. Wysokość dotacji przekazanej dla mieszkańca wyniosła 5.500 zł.  

W efekcie realizacji zadania, w ramach udzielonych mieszkańcom dotacji udało się zlikwidować 20 

starych kotłów, które zostały wymienione na kotły węglowe klasy 5 (9 szt.) oraz na piece gazowe 

(11 szt.). 

Rada Gminy Chybie uchwałą Nr XXXI/265/2021 z dnia 5 października 2021 r. przyjęła Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Chybie na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028. 

Program został przygotowany przez firmę WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska  

z Włocławka za kwotę 8.610,00 zł. 
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8. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

8.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Chybie od 1 lipca 2013r. 

objęte są nieruchomości zamieszkałe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do 

posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, 

prowadzonego przez Wójta Gminy Chybie. 

Odpady komunalne z terenu gminy Chybie odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Chybie prowadzona jest 

zbiórka selektywna następujących frakcji odpadów: 

▪ szkło- worki w kolorze zielonym, 

▪ papier- worki w kolorze niebieskim, 

▪ tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worki  

w kolorze żółtym, 

▪ bioodpady- worki w kolorze brązowym. 

Żużel, popiół, jak również odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzone są w osobnych 

pojemnikach. W 2021 r. odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe oraz zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych były odbierane 

przez firmę P.S.T. TRANSGÓR S.A.  w wyznaczonych terminach po uprzednim wystawieniu ich 

przed posesję podczas tzw. objazdowej zbiórki, która organizowana jest raz w roku. 

Na terenie Gminy Chybie działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

obsługiwany przez w/w firmę który dostępny był dla mieszkańców 5 dni w tygodniu. 

Na PSZOK zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, można oddawać 

odpady takie jak:  papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki), zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z 

samochodów osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży. 

Uchwałą nr XVIII/155/2020 Rady Gminy Chybie z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wejście w życie od 1 stycznia 

2021 r.) wprowadzono limit ilościowy w zakresie przyjmowania zużytych opon na PSZOK. 

Zgodnie z uchwałą z posesji mogą być odebrane 4 szt. na rok, natomiast w przypadku potrzeby 

oddania większej ilości zużytych opon, została wprowadzona uchwała XXV/204/2021 Rady 

Gminy Chybie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi 

świadczonej przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu jej świadczenia oraz wysokości ceny 

za tę usługę, która określa kwotę w wysokości 5,00 zł za każdą oponę przyjętą ponad 

obowiązujący limit. 
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W 2021 r. w celu usprawnienia działania naszego systemu gospodarki odpadami, stworzyliśmy 

„Kartę użytkownika PSZOK” umożliwiającą korzystanie z gminnego punktu selektywnej zbiórki 

odpadów. Okazanie tej karty jest niezbędne przy każdej wizycie w PSZOK w Mnichu, a jej brak 

może skutkować odmową przyjęcia odpadów komunalnych w punkcie. 

Wprowadzone rozwiązanie ma na celu poprawę funkcjonowania (uszczelnienie) naszego 

systemu gospodarki odpadami, monitorowanie przekazywanych odpadów do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów, a tym samym dbałość o to, aby środki finansowe pochodzące z opłat 

Mieszkańców gminy Chybie za odpady, dotyczyły tylko i wyłącznie odpadów wytwarzanych przez  

Mieszkańców gminy Chybie z nieruchomości zamieszkałych.  

Kolejną uchwałą, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. jest zwolnienie w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. 

Zmiana ta ma stanowić zachętę ekonomiczną do stosowania kompostowników przydomowych 

przez właścicieli nieruchomości, a tym samym ograniczenia kosztów funkcjonowania całego 

systemu (zmniejszenie kosztów wywozu bioodpadów). W przyjętą uchwałą wiąże się szereg 

dalszych czynności podejmowanych przez pracowników, jak m.in. kontrole posiadania 

kompostownika, które urząd systematycznie wykonuje, wystawiania bioodpadów i wszelkie 

prowadzenie postępowań w tej kwestii.  

 

Podmioty odbierające odpady  

Nieruchomości zamieszkałe: 

W ramach przeprowadzonego przetargu na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych 

została wyłoniona firma TRANSGÓR S.A. ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik. Umowa z firmą 

została zawarta od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. W związku z ustawową zmianą 

sposobu rozliczania kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z systemu ryczałtowego na 

system rozliczania faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów podstawę 

ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych. 

 

Nieruchomości niezamieszkałe: 

W rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Chybie na dzień 31 

grudnia 2021 r. wpisanych było łącznie 18 firm, które uprawnione są do odbioru zmieszanych 

odpadów komunalnych, jak również odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości. 

 

8.2. Statystyka 

Liczba mieszkańców 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020r. objęto 9.026 osób,  

z czego 8.968 osób prowadziło selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, a 58 osób nie 

segregowało odpadów. 

Stawki opłat 

W 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiały się następująco: 

▪ 26,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny; 
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▪ 52,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny. 

Ulga w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku chęci zadeklarowania 

kompostowania bioodpadów. 

Ponadto w Gminie Chybie w dalszym ciągu funkcjonuje częściowe zwolnienia z opłaty dla rodzin 

wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny.  

Ilość odpadów odebranych w 2021r. 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – odpady odebrane spod posesji 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 53,8500 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 307,4300 

15 01 07 Opakowania ze szkła 231,8000 

16 01 03 Zużyte opony 6,1160 

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny (popiół) 

842,4700 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 964,4200 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 1207,4600 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 163,5340 

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE - odpady dostarczone do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych: 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,0400 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,7500 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,8000 

16 01 03 Zużyte opony 8,6000 

17 03 80 Odpadowa papa 3,7300 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione 

w 17 06 01 i 17 06 03 

4,6700 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 

162,8900 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 3,1400 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

6,2400 
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niebezpieczne składniki 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

6,2920 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 191,3600 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 419,5800 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów [Mg] 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 203,2400 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 
30,7000 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 12,1400 

Osiągnięte poziomy recyklingu 

Ppoziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania 
odpadów komunalnych za 2021 wyniósł 23,68%.  



Raport o stanie Gminy Chybie – 2021 rok 

47 | S t r o n a  

 

9. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

9.1. Mieszkaniowy zasób gminy 
 

 

Liczba oddanych do użytku mieszkań 
komunalnych (nowych) 

nie oddano żadnych nowych lokali 
komunalnych 

Liczba oddanych do użytku mieszkań 
komunalnych (wyremontowanych) 

brak 

Liczba osób oczekujących na mieszkanie 
komunalne 

14 wniosków 

Liczba (odsetek) niezamieszkanych lokali 
gminnych (tzw. pustostanów) 

2 lokale  

Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 39 mieszkalnych lokali komunalnych, w tym 7 lokali 

socjalnych. Ponadto  w zasobach istnieje 1 lokal zapasowy na wypadek udzielenia pomocy – 

schronienia osobom lub rodzinie  losowo poszkodowanej. 

 

9.2. Drogi 

Długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi ok. 70,5 km.  

W 2021 r. w ramach remontów dróg zrealizowano: 

▪ Remont pobocza i nawierzchni ul. Asnyka w Chybiu – II etap: 14.760,00  zł; 

▪ Remont poboczy ul. Dworcowa, Objazdowa, Ogrodnicza (nadzór i wykonanie): 

 6.798,97 zł; 

▪ Remont poboczy i fragmentu drogi ul. Słowackiego w Mnichu i Targowej w Chybiu: 

(nadzór i wykonanie) 3.401,87 zł; 

▪ Remont poboczy i drogi ul. Leśna: (nadzór i wykonanie) 4.434,98 zł; 

▪ Remont odwodnienia w rejonie skrzyżowania ul. Polnej i Orzeszkowej: 7.166,62 zł; 

▪ Remont skarpy rowu w rejonie skrzyżowania ul. Kolorowej i Broniewskiego :            

4.281,96 zł (sporządzenie dokumentacji i wykonanie); 

▪ Remont nawierzchni ul. Zawala (sporządzenie dokumentacji i wykonanie): 59.914,42 zł; 

▪ Remonty cząstkowe dróg gminnych: 115.176,28 zł. 

Ponadto zrealizowano:  

▪ Czyszczenie rowu przy ul. Rybitwy: 13.374,86 zł; 

▪ Awaryjne czyszczenie rowu ul. Miarki: 500 zł; 

▪ Awaryjna naprawa uszkodzonego odwodnienia na terenie parkingu w Zaborzu : 

4 500,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej) 

▪ Naprawa odwodnienia w rejonie skrzyżowania ul. Polnej i Orzeszkowej: 7.166,62 zł. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg, w tym poboczy, przepustów, poprawy bezpieczeństwa 

oraz na utrzymanie zimowe dróg w 2021 r. wydatkowano kwotę 618 040,23  zł.  

9.3. Kanalizacja  

W 2021 roku kontynuowano realizację projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla 

aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
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aglomeracji Chybie” (szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w podrozdziale 

2.6). 

9.4. Konserwacja rowów gminnych 

W 2021 r. w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy na czyszczenie rowów 
dokonano czyszczenia rowu przy ul. Rybitwy, ul. Polnej, ul. Orzeszkowej w Frelichowie, ul. 
Zawala w Zarzeczu, ul. Wojska Polskiego i ul. Słowackiego w Mnichu, ul. Miarki w Zaborzu oraz 
odcinka cieku Zawisna (160 mb). Łącznie oczyszczono 1.881 mb rowów wydatkując na to 
kwotę 39.864,86 zł.  
 
Gmina Chybie udzieliła Gminnej Spółce Wodnej w Chybiu dotacji celowej w wysokości 
20.000,00 zł na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych, polegającego 
na: 

▪ udrożnieniu kolektora zbiorczego Ø 300 mm biegnącego od ul. Słowackiego, poprzez ul. 
Topolową w kierunku ul. Bielskiej wraz z koniecznością przebudowy studni 
melioracyjnej na tym kolektorze, 

▪ konserwacji rowu melioracyjnego R-9 w Chybiu –  koszenie skarp, wycinanie krzaków 
oraz odmulenie dna rowu na odcinku ok. 500 m. 

9.5. Transport  

Linie komunikacyjne na następujących trasach były obsługiwane przez:  

▪ Cieszyn – Bąków – Strumień – Chybie – Zarzecze - obsługiwana przez firmę DAS II;  

▪ Cieszyn – Drogomyśl – Chybie oraz Skoczów – Chybie – Strumień – obsługiwane przez 

firmę Trans-Bus;  

▪ Strumień – Jaworze – Strumień (przez Chybie) – obsługiwana przez firmę Linea – Trans 

Nadal funkcjonuje uruchomiona od września 2019 r. linia komunikacyjna na trasie: Bielsko – 

Biała D.A. – Jasienica – Strumień Centrum, przez Chybie, której operatorem jest Komunikacja 

Beskidzka S. A., na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Chybie, a organizatorem 

transportu publicznego, czyli Beskidzkim Związkiem Powiatowo – Gminnym w Bielsku – Białej. 

Kwota wydatkowana z budżetu Gminy Chybie na powierzenie organizacji transportu na w/w 

linii to 83.066,00 zł. 

Gmina Chybie udzieliła również pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu celem poprawy 

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w kwocie 36.000,00 zł. Dzięki udzielonej 

pomocy została utrzymana  komunikacja na potrzeby mieszkańców gminy Chybie. 
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10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA   

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEiDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, na dzień 31 grudnia 

2021r. na terenie Gminy Chybie zarejestrowanych było 386 aktywnych podmiotów 

gospodarczych (firm prowadzonych przez osoby fizyczne). 

Zgodnie z raportem wygenerowanym z CEiDG największą liczbę podmiotów gospodarczych pod 

względem rodzaju wykonywanej działalności stanowią przedsiębiorcy zajmujący się: 

▪ sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
▪ transportem drogowym towarów, 
▪ pozostałymi specjalistycznymi robotami budowlanymi, gdzie indziej 

niesklasyfikowanymi, 
▪ robotami budowlanymi wykończeniowymi, 
▪ konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych,  z wyłączeniem motocykli, 
▪ pozostałą sprzedażą detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami, 
▪ zakładaniem stolarki budowlanej, 
▪ sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach. 
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11. POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Działania realizowane w 2021 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu: 

▪ Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – realizacja następujących  

świadczeń: m.in. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy (w tym zdarzenie 

losowe), specjalny zasiłek celowy. Ponadto, udzielana była pomoc w formie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, pomoc w formie 

schronienia, usług opiekuńczych oraz ponoszenia kosztów za pobyt w domu pomocy 

społecznej i sprawienie pogrzebu. 

Realizowany był również wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. 

W  celu realizacji ww. zadań i świadczeń  wydano 819 decyzji administracyjnych, 

podejmowano współpracę z instytucjami zewnętrznymi, prowadzono szeroko 

rozumianą pracę socjalną.  

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia: 223, liczba rodzin objętych 

wsparciem – 120, w tym 243 osoby w rodzinach. 

Na świadczenia realizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz z Programu 

„Posiłek w szkole i w domu”  wydano kwotę: 704.654,15 zł. 

▪ Programu Operacyjnego Pomocy Żywieniowej na lata 2014-2020 - w ramach 

Podprogramu 2020 (obowiązywała w 2021 r.) z pomocy w formie paczek 

żywnościowych skorzystało 200 osób, wydano 9.775 kg żywności, co stanowiło 1.400 

paczek. 

▪ Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych wypłacono 107 

dodatków mieszkaniowych na rzecz 13 rodzin (wydano 18 decyzji administracyjnych), 

na łączną kwotę: 21.743,68 zł. 

▪ Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne  - wypłacono 77 dodatków 

energetyczne na rzecz 7 rodzin (wydano 19 decyzji administracyjnych), na łączną 

kwotę:  1.051,52 zł. 

▪ Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - udzielono pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym 21 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chybie, na łączną 

kwotę 3.298,22 zł (w ramach tej ustawy wydano 27 decyzji administracyjnych). 

▪ Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – realizacja 

następujących świadczeń: zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, zasiłek 

pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne (w tym 

opłacanie składek na ubezpieczenie emertytalno-rentowe, zdrowotne).   

W  celu realizacji ww. świadczeń  wydano 405 decyzji administracyjnych (liczba 

wypłaconych świadczeń: 8 546 na kwotę: 2.637.368,34 zł). 

▪ Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  - 

wypłacono świadczenie 2 rodzinom (liczba wypłaconych świadczeń: 24 na kwotę: 

14.880,00 zł); za jedną osobę opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne na łączną 

kwotę: 669,60 zł. 
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▪ Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”  - 

wydano 2 decyzje administracyjne (2 świadczenia) na łączną kwotę: 8.000,00 zł  

▪ Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 

wydano 40 decyzji administracyjnych, liczba osób uprawnionych do świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego: 45. Łączny koszt zadania 227.462,18 zł. 

W ramach tej ustawy prowadzono działania wobec 22 dłużników alimentacyjnych 

zamieszkujących na terenie Gminy Chybie. W 17 przypadkach, w których dłużnik 

alimentacyjny mieszka na terenie innej gminy, wystąpiono z wnioskiem  o podjęcie 

działań wobec dłużnika do gminy właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania. 

▪ Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

tzw.”500+” - wypłacono świadczenia na rzecz 2.175 dzieci (24.085 świadczeń). Koszt 

świadczenia: 11.979.384,14 zł 

▪ Rządowego programu „Dobry Start”, tzw. „300+” – przyznano i wypłacono 

świadczenia na rzecz 2 dzieci, na łączną kwotę: 600,00 zł. 

▪ Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy Chybie działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny. W 2021 r. do GZI w Chybiu 

wpłynęło 13 formularzy Niebieskich Kart.  

▪ Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu pieczy i systemie pieczy zastępczej 

asystent rodziny świadczył pracę na rzecz 15 rodzin (37 dzieci). Gmina Chybie ponosiła 

częściową odpłatność za 20 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (217.035,45 zł).   

 

Ponadto, GOPS w Chybiu wydawał zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w celu złożenia go 

z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste 

Powietrze” - wydano 34 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym  dla gospodarstw 

wieloosobowych: 30 i dla gospodarstw jednoosobowych: 4. 

Karta Dużej Rodziny 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie Chybie 343 rodziny mogły skorzystać z  uprawnień 

wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
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12. EDUKACJA 

12.1. Placówki oświatowe 

Gmina Chybie jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych: 

▪ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa  Piłsudskiego w Chybiu, 

▪ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika  Kobieli w Chybiu, 

▪ Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu, 

▪ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa 

im. Karola Miarki w Zaborzu oraz Przedszkole Publiczne w Zaborzu, 

▪ Przedszkole Publiczne w Chybiu, 

▪ Przedszkole Publiczne w Mnichu. 

PRZEDSZKOLA 

NAZWA SZKOŁY 

Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Średnia liczba uczniów 

na oddział 
Rok 

szkolny 
2020/2021 

Rok 
szkolny 

2021/2022 

Rok 
szkolny 

2020/2021 

Rok 
szkolny 

2021/2022 

Rok 
szkolny 

2020/2021 

Rok szkolny 
2021/2022 

ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY 
W ZABORZU, 
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
W ZABORZU 

42 66 2 3 21,00 22,00 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
W CHYBIU 

166 168 7 7 23,71 24,00 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
W MNICHU 

110 108 5 5 22,00 21,6 

RAZEM 318 342 14 15 22,71 22,8 

SZKOŁY PODSTAWOWE  

NAZWA SZKOŁY 

Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Średnia liczba 

uczniów na 
oddział Uwagi 

Rok szkolny 
2020/2021 

Rok szkolny 
2021/2022 

Rok szkolny 
2020/2021 

Rok szkolny 
2021/2022 

Rok szkolny 
2020/2021 

Rok szkolny 
2021/2022 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
NR 1 IM. J. 
PIŁSUDSKIEGO W 
CHYBIU 

333 347 17 17 19,59 20,41 

w roku szk. 
2021/2022 
2 oddziały 
sportowe 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
NR 2  IM. L. KOBIELI W 
CHYBIU 

150 149 9 8 16,67 18,63 
w roku szk. 
2021/2022 

1 uczeń w ORW 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
 IM. P. KOJZARA W 
MNICHU 

329 344 16 17 20,56 20,24 

w roku szk. 
2021/2022  
1 oddziały 

integracyjny;  
6 uczniów w 

ORW 
ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY 
W ZABORZU, SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM. K. MIARKI 
W ZABORZU 

144 146 8 8 18,00 18,25 

  

RAZEM 956 986 50 50 18,36 19,72  
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Na terenie gminy Chybie od roku 2007 działa Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek”, 

wpisane do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy. 2020/2021 do przedszkola uczęszczało 

114 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 – 116. 

12.2. Kadra pedagogiczna 

NAZWA SZKOŁY 

LICZBA ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI 

w pełnym 
wymiarze 

zajęć 

w niepełnym wymiarze 
zajęć 

w pełnym 
wymiarze 

zajęć 

w niepełnym wymiarze zajęć 

osobowo etatowo osobowo etatowo 

Rok szkolny 2020/2021* Rok szkolny 2021/2022** 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 IM. J. PIŁSUDSKIEGO W 
CHYBIU 

32 6 2,34 31 6 2,86 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
 IM. L. KOBIELI W CHYBIU 14 9 3,41 11 11 4,08 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
 IM. P. KOJZARA W MNICHU 36 8 4,41 38 8 4,01 

ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY 
W ZABORZU 

17 10 2,82 18 8 2,73 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
W CHYBIU 12 4 0,56 12 3 0,77 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
W MNICHU 8 3 0,40 7 3 0,40 

RAZEM: 119 40 13,94 117 39 14,85 

* według stanu na 30.09.2020 r. 

** według stanu na 30.09 2021 r. 



Raport o stanie Gminy Chybie – 2021 rok 

54 | S t r o n a  

 

 

12.3. Wyniki egzaminu  

 

Nazwa szkoły 

Część egzaminu 

Język polski Matematyka Język angielski 

Liczba 
Uczniów 

Średni wynik Liczba uczniów Średni wynik Liczba uczniów Średni wynik 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 34 60% 34 53% 34 66% 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 16 56% 16 38% 16 65% 

Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu 36 69% 36 64% 36 77% 

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zaborzu 15 62% 15 46% 15 62% 

 

Część egzaminu 

Wyniki szkół 

Wyniki 
w Gminie 

Chybie 

Wyniki 
w powiecie 

cieszyńskim 

Wyniki 
w woj. 

śląskim 

Wyniki 
ogólnopolskie 

Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Józefa 
Piłsudskiego w 

Chybiu 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Ludwika 
Kobieli w Chybiu 

Szkoła Podstawowa 
im. Pawła Kojzara w 

Mnichu 

Szkoła Podstawowa 
im. Karola Miarki w 

Zaborzu 

Język polski 60 56 69 62 63 60 61 60 

Matematyka 53 38 64 46 53 48 47 47 

Język angielski 66 65 77 62 69 66 67 66 
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Edukacja w czasie pandemii COVID-19 

W związku z ogłoszeniem 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej, oraz w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 rok 2021 był 

wyzwaniem dla edukacji. 

W 2021 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej na obszarze kraju następowały częste 

ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli i szkół, a co za tym idzie zawieszano prowadzenie 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostek systemu oświaty. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało przepisy, według których dyrektorzy szkół mogli 

organizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektorzy 

otrzymali możliwość zawieszenia zajęć tradycyjnych stosownie do skali zagrożenia 

epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektorzy zostali 

również zobowiązani, aby na prośbę rodziców dzieci z niepełnosprawnościami organizować 

nauczanie stacjonarne lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie 

szkoły. 

Kalendarium najważniejszych zmian w placówkach oświatowych Gminy Chybie wynikających 

z epidemii koronawirusa w roku 2021 kształtowało się następująco: 

▪ od 1 stycznia do 16 maja - uczniowie klasy IV-VIII - kształcenie na odległość; 

▪ od 9 listopada do 17 stycznia  – klasy I-III przeszły na kształcenie na odległość; 

▪ od 18 stycznia do 21 marca – klasy I-III – nauczanie stacjonarne; 

▪ od 22 marca do 11 kwietnia - uczniowie wszystkich klas – kształcenie na odległość; 

▪ od 12 kwietnia do 25 kwietnia – kształcenie na odległość ( od 19 kwietnia przedszkola 

stacjonarnie oraz przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu pozostałych jednostek 

systemu oświaty do 25 kwietnia); 

▪ od 26 kwietnia do 2 maja – uczniowie dalej uczą się na odległość; 

▪ od 29 marca do 18 kwietnia – zamknięte przedszkola; 

▪ od 3 maja – klasy I-III wróciły do nauki w trybie stacjonarnym; 

▪ od 17 maja do 30 maja – klasy IV-VIII – nauka w trybie hybrydowym; 

▪ od 31 maja uczniowie powrócili do nauki stacjonarnej; 

▪ od 20 grudnia do 31 grudnia – uczniowie wszystkich klas kształcenie na odległość. 

Wznawianie działalności szkół i przedszkoli wiązało się z opracowaniem szeregu procedur oraz 

zapewnieniem wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Ich celem było zapewnienie bezpiecznych 

warunków dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek.  

Celem wsparcia szkół i placówek edukacyjnych przed rozprzestrzenianiem się i możliwością 

zakażenia się koronawirusem tutejszy Urząd pośredniczył w dystrybucji dodatkowych środków 

ochrony otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Do szkół i przedszkoli trafiły płyny 

dezynfekujące, maseczki oraz termometry bezdotykowe.  

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach dyrektor szkoły lub placówki mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację 
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epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie było obwarowane 

uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Inspektora 

Sanitarnego. Powołując się na przepisy w/w rozporządzenia, w trosce o zdrowie i 

bezpieczeństwo uczniów, Wójt wielokrotnie wyrażał zgodę na zawieszenie zajęć stacjonarnych 

w podległych placówkach oświatowych. 

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w 

których nauka kończy się w semestrze wiosennym, był przeprowadzany w dniach od 25 do 27 

maja 2021 r., termin dodatkowy był wyznaczony na 16 do 18 czerwca 2021 r. 

Uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu 

ósmoklasisty w terminie głównym, byli zobowiązani przystąpić do niego w terminie 

dodatkowym.  

W roku szkolnym 2020/2021 r. ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

▪ języka polskiego, 

▪ matematyki, 

▪ języka obcego nowożytnego (uczeń miał do wyboru jeden z następujących języków 

obcych nowożytnych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub 

włoskiego z tym że może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych). 

12.4. Stypendia Wójta Gminy Chybie w roku szkolnym 2020/2021 

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 

zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 lipca 

2019r., poz. 4917 z późn. zm.) w roku 2021 nagrodzono 52 osoby.  

Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii na terenie kraju oraz konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa poprzez dystans społeczny, dyplomy potwierdzające uzyskanie stypendium 

zostały przekazane pocztą. Stypendium w kwocie 300,00 zł wypłacono jednorazowo rodzicom 

lub opiekunom prawnym ucznia.  

 

Nazwa szkoły Za wyniki w nauce 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. J.PIŁSUDSKIEGO  W CHYBIU 17 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LUDWIKA  KOBIELI W CHYBIU 7 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PAWŁA KOJZARA  W MNICHU 19 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU 9 

SUMA 52 

12.5. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1082, z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę 

o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, 

jeżeli: 
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a) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba 

zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia 

przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 

b) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 

▪ w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego 

u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o 

rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 z 2019r. poz. 1495), 

▪ w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego 

u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy; 

▪ młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy  

i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków 

Funduszu Pracy. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych w 2021 roku: 

Nauka zawodu Przyuczenie do pracy 

Środki 
wykorzystane  

(kol. 5+ kol. 8) 
liczba 

pracodawców 

liczba 
młodocianych 
pracowników 

kwota 
dofinansowania 

liczba 
pracodawców 

liczba 
młodocianych 
pracowników 

kwota 
dofinansowania 

14 16 128 307,26 zł  0 0 0,00 zł  128 307,26 zł  
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13. Kultura 

13.1. Gminny Ośrodek Kultury 

 

Baza lokalowa 

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu (GOK), prezentując wykonane 

działania kulturalne, organizacyjne i finansowe, jak i projekty długofalowe, kieruje się przede 

wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów ośrodka. Wpływ na sposób i działanie 

ma również posiadana baza lokalowa w skład której wchodzą pomieszczenia budynku 

amfiteatru (siedziba „Klubu pod Amfiteatrem”), scena amfiteatru w okresie letnim, a także 

pomieszczenia budynku AKF „Klaps” przy ul. Cieszyńskiej (obecnie w remoncie). GOK w ciągu 

roku prowadzi kilkanaście propozycji kulturalnych, również takich organizowanych we 

współpracy ze szkołami i jednostkami OSP z terenu gminy, gdzie wykorzystywana jest baza 

lokalowa tych podmiotów np.: Finał projektu "Atrakcje na wakacje". Od 2010 ośrodek korzysta 

również, przy działalności podstawowej i organizacji imprez, z pomieszczenia budynku przy ul. 

Cieszyńskiej w części zajmowanej kiedyś przez warsztaty terapii zajęciowej. W wyraźny sposób 

ułatwia to prowadzenie działalności, a także przyczynia się do zwiększenia ilościowego 

propozycji warsztatowych dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat, dzięki współpracy z klubem 

sportowym organizuje imprezę z wykorzystaniem hali sportowej w Chybiu (impreza taneczna 

"Show Dance"). Oferowane propozycje kulturalne są zróżnicowane i atrakcyjne dla lokalnej 

społeczności, realizowane na miarę posiadanych środków finansowych, technicznych  

i organizacyjnych ośrodka kultury. Istotnym zmianą w funkcjonowaniu ośrodka, zarazem  

w wymiarze działań warsztatowych oraz organizacji projektów kulturalnych, było rozpoczęcie 

przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Cieszyńskiej, na potrzeby GOK Chybie. 

Finanse i zatrudnienie 

Podstawą finansowania działalności GOK w Chybiu jest dotacja podmiotowa przyznawana przez 

Gminę, która w większości zabezpiecza podstawowe potrzeby finansowania ośrodka. Ponadto 

GOK prowadzi wiele działań własnych tj.: najem, dotacje podmiotowe, granty, środki unijne, 

wpływy od sponsorów, sprzedaż spektakli i koncertów produkcji własnej, które w istotny 

sposób wpływają na ilości i wielorakość propozycji i prowadzonych inwestycji. 

Obecny stan zatrudnienia kształtuje się w wymiarze 4,5 etatu, co w przyszłości może okazać się 

poziomem niewystarczającym, w związku z rozwojem działalności grup warsztatowych oraz w 

perspektywie funkcjonowania drugiego obiektu przy ul. Cieszyńskiej. Pozostali instruktorzy 

zatrudniani są na umowy lub umowy zlecenie. 

Działalność podstawowa 

W swojej działalności podstawowej wielką wagę przedkładano do funkcjonowania grup 

warsztatowych, działających przy GOK.  

W związku z pandemią ograniczono działalność podstawową GOK, zawieszono prowadzenie 

zajęć, warsztatów, spotkań, odwołane zostały imprezy. Działalność została przeniesiona do 

mediów społecznościowych. Podjęto prace nad dwoma nowymi projektami. Działania GOK 

obejmowały AKF "Klaps" który działał zdalnie. Prowadził wymianę z uczestniczkami i 

uczestnikami zajęć filmowych i fotograficznych – przygotowano i zrealizowano 6 wystaw 
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fotograficznych on-line i jedną premierę filmow oraz zorganizowano "zajęcia filmowe on-line dla 

każdego". Wszystkie propozycje były otwarte, miały charakter zabawy, nie wymagając 

specjalistycznego sprzętu. Uczestnicy wysyłali swoje prace, które zostały omówione  

i publikowane. Ponadto  zrealizowaliśmy dwie premiery on-line grup teatralnych działających  

w GOK, przygotowywanych wspólnie z grupami filmowymi (czerwiec 2021). Zapisy tych 

wydarzeń dostępne są na kanale You Tube Klapsu. Pozostałe grupy warsztatowe odbywały 

regularne spotkania on-line lub hybrydowe, realizując założenia programowe. 

Pomimo trudności adaptacyjnych i problemów wynikających z pracy w kilku lokalizacjach 

(przebudową obiektu przy ul. Cieszyńskiej), a także kłopotów wynikających z prowadzenia  

warsztatów  on-line, udało się utrzymać większość zajęć dla dzieci i młodzieży.  

 

Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy 

Od momentu dopuszczenia instytucji kultury do różnych środków i funduszy, ośrodek aktywnie 

uczestniczy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na swoje projekty. W 2021 roku GOK 

realizowano projekt dofinansowany przez Fundację PZU pt: "Tworzenie i uruchomienie 

Gminnego Archiwum Cyfrowego", powstającego na bazie zbiorów AKF "Klaps" oraz materiałów 

pozyskanych od mieszkańców naszej gminy. Nad realizacją projektu pracował zespół, złożony  

z pracowników GOK oraz członków AKF "Klaps". Zaangażowanie obejmowało kilka obszarów: 

pozyskiwanie kontaktów, spotkania z darczyńcami, posiadaczami prywatnych lub 

instytucjonalnych archiwów, skanowanie fotografii i ich obróbka oraz przygotowanie do 

publikacji, digitalizacja materiałów filmowych i przygotowanie do publikacji, przygotowanie  

i kolportaż pakietu materiałów edukacyjnych, regularne publikowanie materiałów w GAC, 

podsumowanie i zamknięcie projektu. Działania związane z funkcjonowaniem i rozwijanie GAC 

są nadal kontynuowane. 

 

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu 

W ramach tego działu GOK promuje aktywne uczestnictwo młodzieży w konkursach, festiwalach 

i innych wydarzeniach pozwalających zaprezentować twórczość i działalność GOK poza gminą,  

a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Pandemia COVI -19 w znacznym stopniu 

ograniczyła zaplanowane działania. 

 

Działalność wydawnicza i filmowa 

GOK prowadzi aktywną działalność wydawniczą. Publikuje książki, wydaje informator 

kulturalny oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważny element 

ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W ramach działalności 

wydawniczej w 2021 roku:  

▪ wydano długo oczekiwane wznowienie  książki, tj.: „Ostatni z wielkich - szkic do 

portretu Franciszka Dzidy" autorstwa  Jan F. Lewandowskiego; 

▪ wydano 12  numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”; 

▪ wyprodukowano kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, 

muzyczne, filmy AKF „Klaps”); 

▪ realizowano sprzedaż gadżetów Jubileuszu 50-lecia AKF "Klaps"; 

▪ pracowano i wydano kolejną pozycję tj. książkę "Kolejna próba ukierunkowanie  

z notatnika wiejskiego działacza kultury" - czyli materiałem do scenariusza filmu 

"Amator", którego pierwowzorem był Franciszek Dzida. 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami 
Bardzo cenna dla ośrodka jest także współpraca z miejscowymi organizacjami pozarządowymi,  

z którymi podejmowane są wspólne projekty oraz imprezy i wydarzenia okolicznościowe. 

Niestety czas pandemii zawiesił tą współpracę w ubiegłym roku. 

 

Remonty i wyposażenie 

GOK stale dba o poprawę bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Ośrodek 

doposażany jest w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji zadań. W ubiegłym roku 

wykonano dalsze dostosowania w tymczasowych  pomieszczeniach AKF „Klaps (budynek przy 

ul. Bielskiej 40), celem przygotowania ich do działań warsztatowych. W czasie zawieszenia 

działalności podstawowej, głównie we własnym zakresie wykonano szereg prac remontowych 

w budynku amfiteatru tj.: 

▪ przeprowadzono zalecany remont podsufitki sceny amfiteatru  z dostosowaniem do 

wymogów p.poż; 

▪ przeprowadzono remont sceny amfiteatru – malowanie; 

▪ dokonano gruntownego oczyszczenia elewacji budynku amfiteatru; 

▪ zamontowano nowy system monitoringu budynku i terenu amfiteatru. 

 

13.2. Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu jest samorządową instytucją kultury prowadzącą 

działalność od 1949 r. W skład GBP wchodzi centrala (Chybie, ul. Bielska 51) oraz filia  

w Zaborzu (Zaborze, ul. Czereśniowa 16, budynek OSP). Na dzień 31 grudnia 2020r. Biblioteka 

zatrudniała 5 pracowników na 3,25 etatu. 

CZYTELNICTWO  

liczba czytelników zarejestrowanych   1 243/129 na 1000 mieszkańców 
liczba wypożyczeń  (książek i czasopism) 42 428/4399 na 1000 mieszkańców 
liczba odwiedzin 15 098/1 565 na 1000 mieszkańców 

ZBIORY 
 

liczba książek ogółem 30 275/3 139 na 1000 mieszkańców 
liczba tytułów czasopism bieżących 54/6 na 1000 mieszkańców 
liczba książek nabytych w 2021 r. 1 614/167 na 1000 mieszkańców 
wartość książek nabytych w 2021r. 34.199,59 zł / 3.545 zł na 1000 mieszkańców 
liczba audiobooków 292/30 na 1000 mieszkańców 
liczba książek anglojęzycznych 90/9 na 1000 mieszkańców 
Liczba gier planszowych 83/9 na 1000 mieszkańców 
 
DZIAŁAŁNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA 

liczba uczestników imprez kulturalno-
edukacyjnych 

3.372/350 na 1000 mieszkańców 

liczba wydarzeń/spotkań kulturalno-
edukacyjnych 

82/9 na 1000 mieszkańców 
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MODERNIZACJA BAZY LOKALOWO SPRZĘTOWEJ 

▪ zakup regałów bibliotecznych do wypożyczalni 

PROJEKTY ZREALIZOWANE 

 

Zakup i zdalny dostęp 
do nowości 
wydawniczych   

Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek” w  ramach Programu 
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” ze 
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z budżetu państwa; za-danie realizowane było od 
kwietnia do listopada 2021 r. W ramach dotacji zakupiono 465 książek. 
Wysokość dofinansowania: 10.769,00 zł 

Mała książka – wielki 
człowiek 

Projekt finansowany przez Instytut Książki, realizowany w ramach 
ogólnopolskiej kampanii czytelniczej, skierowany do dzieci w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcać rodziców do odwiedzania 
bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat), które przyszło i zapisało się do Biblioteki, 
otrzymało darmową Wyprawkę Czytelniczą, a po dziesięciu wizytach 
w Bibliotece młody czytelnik otrzymuje dyplom i symboliczną 
nagrodę. 

Przerwa na wspólne 
czytanie 

Biblioteka w Chybiu włączyła się do ogólnopolskiej akcji zbierania 
książek dla dzieci do bibliotek, w których zbiory dziecięce są bardzo 
ubogie. Udało się zebrać 3 kartony książek. Jako podziękowanie za 
udział w akcji Biblioteka otrzymała 2 pufy do siedzenia. 

Przerwa na wspólne 
czytanie 

Ogólnopolska akcja zorganizowana przez Kinder Mleczną Kanapkę, 
promująca ideę  wspólnego czytania. GBP w Chybiu znalazła się  
w gronie laureatów akcji. Dzięki głosom oddanym na Bibliotekę  
(w internetowym głosowaniu) udało się zdobyć książki dla dzieci  
o wartości 1 000 zł oraz teatrzyk kamishibai. 

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY 

 

▪ uruchomienie nowej strony internetowej Biblioteki, 
▪ stworzenie komputerowej bazy gier planszowych i udostępnienie jej online czytelnikom, 
▪ -pozyskanie darmowego dostępu do cyfrowej prenumeraty „Gazety Wyborczej”.  

Pozyskana do lipca 2023 r. prenumerata umożliwia równoczesne korzystanie  
z dziennika 5  użytkownikom,  

▪ pozyskanie darmowego dostępu do trzech platform z ebookami. Dostęp pozyskano  
w ramach zadania „Książki online dla każdego“, finansowanego w ramach II edycji 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021, 

▪ pozyskanie bezpłatnego dostępu do systemu cyfrowych wypożyczeń 
międzybibliotecznych Academica. 

 
Działalności Biblioteki w czasie pandemii COVID-19 

▪ w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski Gminna Biblioteka Publiczna w 

Chybiu do 17 czerwca 2021 r.  pracowała w ostrym reżimie sanitarnym: nieczynna czytelnia 

oraz czytelnia internetowa, brak wolnego dostępu do półek, wstrzymane stacjonarne 

wydarzenia kulturalno-edukacyjne skierowane do grup, obsługiwanie czytelników „przy 

drzwiach”, książki zwracane kierowane na trzydniową kwarantannę, 

▪ w dniu 18 czerwca 2021 r. Biblioteka została w pełni otwarta dla czytelników, jednak nadal z 

zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: limit osób przebywających  
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w pomieszczeniach biblioteki, zakrywanie ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk przed 

wejściem. Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej zniesiona została kwarantanna 

nakładana na zwracane przez czytelników książki. 
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14. TURYSTYKA I SPORT 

14.1. Turystyka 

Gmina Chybie leży w południowej części województwa śląskiego, na północnowschodnim skraju 

powiatu cieszyńskiego, w Dolinie Górnej Wisły, potocznie zwanej Żabim Krajem. Cały obszar 

gminy położony jest w Kotlinie Oświęcimskiej na średniej wysokości terenu 254 m n.p.m. 

Chybie jest jedną z najmniejszych obszarowo gmin w Polsce – jej powierzchnia wynosi niespełna 

32 km2 i liczy 9,6 tys. mieszkańców.  

Otaczająca gminę przyroda to z jednej strony Cesarska Aleja Dębowa wzdłuż ulic Bielskiej  

i Cieszyńskiej z prawie dwiema setkami dębów błotnych i szypułkowych zasadzonych w drugiej 

połowie XIX w. (Aleja została uznana za pomnik przyrody w 1995 r.), z drugiej natomiast 

Rezerwat Torfowiskowy „Rotuz”, który jest niewątpliwą osobliwością Chybia zajmującą ponad 

28 ha. Rezerwat ten utworzony został w 1966 r. w celu zachowania cennych przyrodniczo 

bagiennych terenów z charakterystyczną roślinnością. Znajduje się tutaj wiele chronionych 

gatunków roślin, w tym owadożerna rosiczka okrągłolistna oraz storczyk szerokolistny. Oprócz 

tego do atrakcji turystycznych zaliczają się: stawy hodowlane Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu 

oraz sąsiedztwo Jeziora Goczałkowickiego, które jest największym zbiornikiem zaporowym na 

południu Polski, kościół pw. Chrystusa Króla w centrum Chybia, gdzie znajduje się słynący 

cudami obraz Matki Boskiej Gołyskiej. Historia sanktuarium sięga lat 50 i budowy Zbiornika 

Goczałkowickiego, którego wody zalały centralną część wsi Zarzecze zwaną Gołyszem, gdzie 

znajdował się wspomniany obraz, z którym związanych jest wiele legend, a za sprawą kultu 

mieszkańców opowiadających o cudownych uzdrowieniach, jakie dokonały się za jego 

pośrednictwem kościół stał się Sanktuarium Matki Boskiej Gołyskiej licznie odwiedzanym 

przez pielgrzymów. Obraz Matki Boskiej Gołyskiej uroczyście koronowano w 2004 roku. Ku 

pamięci o lokalnym dziedzictwie kulturowym i historycznym dawnej wsi Zarzecze zalanej 

wodami Jeziora Goczałkowickiego została utworzona Zarzecka Izba Regionalna gromadząca 

eksponaty, antyki oraz cenne pamiątki dla wielu żyjących jeszcze Zarzeczan oraz ich potomków. 

Izba Regionalna powstała z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Zarzecza, które dba  

o zachowanie w pamięci przyszłych pokoleń zwyczajów, gwary oraz wiedzy o Zarzeczu. 

Po sąsiedzku wspomnianego sanktuarium mieści się park z odnowioną fontanną ozdobioną 

figurą utopca – symbolem gminy Chybie. 

Już od półtorej roku cieszymy się nowo powstałym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w 

Mnichu. Nowoczesny obiekt składa się z dwóch pełnowymiarowych boisk, zaplecza, wiaty, 

dostosowanego do potrzeb najmłodszych placu zabaw, ścianki wspinaczkowej oraz siłowni 

zewnętrznej. Centrum rekreacji jest miejscem, do którego witają mieszkańcy całego powiatu. 

Szczególną popularnością cieszy się latem, gdy rowerzyści wyruszają w trasę po Żabim Kraju.  

Kort tenisowy oraz boisko są stale oblegane, zwłaszcza przez młodych mieszkańców, którzy 

mają obiekt o wysokich standardach na wyciągnięcie ręki, a plac zabaw jest pierwszym  

w sołectwie. Dzięki zadaszonej wiacie i pomieszczeniom gospodarczym możliwa jest organizacja 

imprez plenerowych. Koszt całej inwestycji pochłonął ponad 2,5 mln zł, z czego blisko 30% 

otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
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Dużą atrakcję gminy Chybie stanowią 3 Trasy Nordic Walking, o różnym stopniu trudności. 

Najłatwiejsza - zielona trasa - prowadzi przez sołectwo Frelichów, gdzie można zaobserwować 

liczne stada saren oraz dzikie ptactwo. Trasa trudniejsza – czerwona - prowadzi szlakiem 

kapliczek przydrożnych i krzyży pokutnych, które tworzą inspirujący Szlak Kapliczek Chybskich, 

a jest ich na terenie gminy ponad 100. Wartym odwiedzenia miejscem podczas marszu trasą 

czerwoną jest Izba Edukacji Przyrodniczej „Kadłubek”, która znajduje się w zabytkowej remizie 

OSP Zarzecze-Frelichów z 1928 roku. Ośrodek posiada bogate zaplecze edukacyjne, w swojej 

ofercie zapewnia wycieczki piesze i rowerowe po okolicy, organizację spotkań w plenerze, 

ognisk oraz obserwację ptaków na Zbiorniku Goczałkowickim. Izba prowadzona jest przez 

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-Życie w Chybiu. Przez gminę biegnie Wiślana Trasa 

Rowerowa, która prowadzi przez spokojne, pełne stawów równinne tereny należące do Doliny 

Górnej Wisły, po czym wspina się na wzniesienia Pogórza Śląskiego położonego u podnóży 

Beskidów oraz szlak rowerowy "REGIOTUR", który powstał w ramach projektu Euroregion Śląsk 

Cieszyński – Těšinské Slezsko. Gmina Chybie objęta jest również w ramach współpracy polsko-

czeskiej projektem "Szlaki dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego GREENWAYS". 

14.2. Sport 

Zadania z dziedziny sportu realizowane były przez Klub Sportowy RKS „Cukrownik” Chybie  

w trzech dyscyplinach sportowych: piłka nożna, gimnastyka sportowa, tenis stołowy. Każda  

z wyżej wymienionych sekcji posiada indywidualny program finansowania oraz 

funkcjonowania. 

Najważniejsze informacje dotyczące sekcji piłki nożnej: 

I półrocze 2021 r./II runda sezonu 2020/2021 „wiosna” 

W okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r. zawodnicy uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych 

oraz rozgrywkach sezonu „wiosna”, który rozpoczął się zgodnie z terminarzami. Zajęcia 

szkoleniowe odbywały się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Szkoleniem było objętych pięć grup, 

tj: 

▪ Grupa Junior Starszy (2002-2005)  – zajęcia odbywały się w hali i na stadionie. 

Instruktor: Szymon Miłek. W klasyfikacji końcowej drużyna zajęła 9 miejsce na 10 

drużyn biorących udział w rozgrywkach (17 punktów). 

▪ Grupa Młodzik Starszy (trampkarz) (2006-2007) – zajęcia odbywały się w hali i na 

stadionie. Instruktor: Artur Szczotka. W klasyfikacji końcowej drużyna zajęła 2 miejsce 

na 10 drużyn biorących udział w rozgrywkach (48 punktów). 

▪ Grupa Młodzik Młodszy (2008-2009), – zajęcia odbywały się w hali i na stadionie. 

Instruktor: Tomasz Sobik. W klasyfikacji końcowej drużyna zajęła 4 miejsce na 6 drużyn 

biorących udział w rozgrywkach (15 punktów). 

▪ Grupa „orlik” (2010-2011) – zajęcia szkoleniowe prowadzono w hali i na stadionie. 

Trener: Artur Wiewióra. W klasyfikacji końcowej drużyna zajęła 10 miejsce na 10 drużyn 

biorących udział w rozgrywkach (3 punkty). 

▪ Grupa Seniorów (2001 i starsi)  – zajęcia odbywały się w hali i na stadionie. Instruktor: 

Kamil Sornat. 
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II półrocze 2021 r./I runda sezonu 2021/2022 „jesień” 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. zawodnicy uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych 

oraz rozgrywkach sezonu „jesień”, który rozpoczął się zgodnie z terminarzami. Zajęcia 

szkoleniowe odbywały się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Szkoleniem było objętych pięć grup, 

tj: 

▪ Grupa Junior Starszy (2003-2006)  – zajęcia szkoleniowe prowadzono w hali i na 

stadionie. Trener: Damian Grzybek. W klasyfikacji końcowej drużyna zajęła 5 miejsce na 

9 drużyn biorących udział w rozgrywkach (10 punktów). 

▪ Grupa Młodzik Starszy (trampkarz)  (2007-2008) – zajęcia odbywały się w hali i na 

stadionie  Instruktor: Dawid Urbanek. W klasyfikacji końcowej drużyna zajęła 1 miejsce 

na 9 drużyn biorących udział w rozgrywkach (24 punktów). 

▪ Grupa Młodzik Młodszy (2009-2010)  – zajęcia odbywały się w hali i na stadionie. 

Instruktor: Tomasz Sobik. W klasyfikacji końcowej drużyna zajęła 6 miejsce na 6 drużyn 

biorących udział w rozgrywkach (0 punktów). 

▪ Grupa „orlik” (2011-2012) – zajęcia szkoleniowe prowadzono w hali i na stadionie. 

Trener: Artur Wiewióra. W klasyfikacji końcowej drużyna zajęła 3 miejsce na 10 drużyn 

biorących udział w rozgrywkach (21 punktów). 

▪ Grupa Seniorów (2002 i starsi)  – zajęcia odbywały się w hali i na stadionie. Instruktor: 

Roman Folek.   

▪ Grupa „skrzatów” (od 7 do 9  roku życia) – do grupy należało 16 chłopców oraz  

2 dziewczynki, zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Grupa brała udział 

w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Żaków Podokręgu Skoczów. Rozegrano 7 meczy 

ligowych oraz 10 towarzyskich. Drużyna uczestniczyła również w dwóch turniejach. 

Zgodnie z decyzją nowego Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej od sezonu 

2021/2022 nie prowadzono klasyfikacji oraz tabel rozgrywek ligowych. Trenerem 

młodych zawodników jest Artur Wiewióra. 

Najważniejsze informacje dotyczące sekcji tenisa stołowego: 

Zajęcia szkoleniowe prowadzone były na hali sportowej, szkoleniem objętych było około 40 

zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Zajęcia prowadzili instruktorzy tenisa 

stołowego – Ilona Staniek oraz Mirosław Staniek. Zawodnicy sekcji brali udział w zawodach na 

szczeblu województwa i ogólnopolskim. Szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców odbywa się 

na etapach wstępnego, podstawowego i specjalistycznego w kategoriach wiekowych: 

▪ skrzat, 

▪ żak, 

▪ młodzik, 

▪ kadet, 

▪ junior, 

▪ młodzieżowiec, 

▪ senior.  

 

W I półroczu 2021 roku: 

▪ Młodzież: w sekcji tenisa stołowego trenowało regularnie 12 zawodniczek, startujących 

w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich w 5 kategoriach wiekowych. Z powodu 

pandemii do sekcji nie przyjmowano nowych członków. Treningi odbywały się 5 razy  
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w tygodniu, co przyniosło efekty w postaci wysokich miejsc i medali w Mistrzostwach 

Śląska:  

▪ Klaudia Bąk zdobyła 2 srebrne medale w kategorii żaczek, w Mistrzostwach Polski 

uplasowała się w pierwszej szesnastce, a w grze deblowej – na miejscu 5-8.  

▪ Maja Kuboszek zdobyła srebrny medal w Mistrzostwach Śląska skrzatek. Lena Pustelnik 

zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Śląska skrzatek. Julia Moskała i Wiktoria 

Krzempek zdobyły złoty medal w drużynowych Mistrzostwach Śląska w kategorii 

kadetek i reprezentowały Województwo Śląskie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży w Rawie Morawieckiej. Maja Kuboszek, Nicola Kuboszek, Lena Pustelnik, 

Karolina Herok oraz Justyna Włodarczyk startowały w Ogólnopolskim Turnieju Pingla 

Cup w Grodzisku Mazowieckim. 

▪ I Liga Kobiet – drużyna w składzie Jolanta Pękała, Natalia Michorczyk, Ada Jończyk, 

Monika Narolewska, Magdalena Jaszczuk zakończyła rozgrywki na miejscu V.  

W rozgrywkach Pucharu Polski drużyna kobiet zakwalifikowała się do finału 

wojewódzkiego, który, z uwagi na pandemię, nie został rozegrany.  

 

W II półroczu 2021 roku w rozgrywkach drużynowych w I Lidze Kobiet zawodniczki 

chybskiego klubu zdobyły VII miejsce, zaś w III Lidze Mężczyzn zdobyto X miejsce.  

W ramach rozgrywek indywidualnych: 

▪ W cyklu wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych w sezonie 2021/2022, w kategorii 

Młodzików I miejsce zajęła Klaudia Bąk; w kategorii Kadetów: najwyższe V miejsce 

zajęła Julia Moskała; w kategorii Skrzatów: najwyższe III miejsce zajęła Nicola Kuboszek; 

w kategorii Żaków: najwyższe III miejsce zdobyła Maja Kuboszek.  

▪ W ramach rozgrywek Grand Prix Polski w grupie Młodzików najwyższe 25 miejsce zajęła 

Klaudia Bąk. 
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14. WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE MIESZKAŃCOM 

OSOBY I INSTYTUCJE WYRÓŻNIONE NA WNIOSEK (Z INICJATYWY) WÓJTA GMINY CHYBIE : 

 

I. Odznaczenia państwowe (nadane przez Prezydenta RP na wniosek Wojewody Śląskiego  

z inicjatywy Wójta Gminy Chybie): 

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI:  

Andrzej TOMCZYK (b. trener sekcji gimnastyki sportowej w RKS CUKROWNIK Chybie, za 

zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz dla sportu) 

 

II. Odznaki wojewódzkie:  

Złota „ Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego” – osoby fizyczne:  

Adam PYTEL (Prezes Zarządu OG ZOSP RP w Chybiu) 
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15. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY  

 

Sesja Nr XXV w dniu 15 stycznia 2021 r: 

▪ Uchwała nr XXV/203/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.516 z dnia 20 stycznia 2021r. 

Przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXV/204/2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 

usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi. 

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.517 z dnia 20 stycznia 2021r. 

Przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXV/205/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r. 

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.518 z dnia 20 stycznia 2021r. 

Sporządzono zmiany planów finansowych jednostek  i przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXV/206/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 2033. 

Przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXV/207/2020 w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021. 

Wszczęto postepowanie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.123.2021  

z dnia 27.01.2021 r. 

 

Sesja Nr XXVI w dniu 2 marca  2021 r. 

▪ Uchwała nr XXVI/208/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.1814 z dnia 10 marce 2021r. 

Przekazano do realizacji dyrektorom placówek oświatowych. 

▪ Uchwała nr XXVI/209/2020 w sprawie  uchwalenia Zmiany nr 2 "Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Chybie". 

▪ Uchwała nr XXVI/210/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków. 

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.1815 z dnia 10 marce 2021r. 

Przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXVI/211/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu 

dofinansowania  zadań  związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Chybie  na lata 2021-2025. 

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.1816 z dnia 10 marce 2021r. 

Przekazano do realizacji. 
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▪ Uchwała nr XXVI/212/2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie gminy 

Chybie w roku 2021. 

▪ Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.1817 z dnia 10 marce 2021r. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.316.2021 z dnia 8.04.2021 

stwierdzenie nieważności. 

▪ Uchwała nr XXVI/213/2020 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży należnej w 2021r. przedsiębiorców prowadzących 

punkty sprzedaży na terenie gminy Chybie i zwrotu części tej opłaty. 

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.1818 z dnia 10 marce 2021r. 

Zwolnienie przedsiębiorców z opłat alkoholowych za okres braku możliwości 

handlu z powodu pandemii (za każdy miesiąc zwrot opłaty ) 

▪ Uchwała nr XXVI/214/2020 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od 

nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.1819 z dnia 10 marce 2021r. 

Przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXVI/215/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu. 

Uchwała została przesłana do Powiatu. 

▪ Uchwała nr XXVI/216/2020 w sprawie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu. 

W wykonaniu uchwały podpisano umowę, a środki finansowe przekazano 

Powiatowi. 

▪ Uchwała nr XXVI/217/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Cieszyńskiemu 

Uchwała została przesłana do Powiatu. 

▪ Uchwała nr XXVI/218/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym w Bielsku-Białej. 

Przekazano umową środki finansowe na funkcjonowanie ośrodka. 

▪ Uchwała nr XXVI/219/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2020r. 

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.1820 z dnia 10 marce 2021r. 

▪ Sporządzono zmiany planów finansowych jednostek i przekazano do 

realizacji 

▪ Uchwała nr XXVI/220/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chybie na lata 2021-2033. 

Przekazano do realizacji 

▪ Uchwała nr XXVI/221/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji. 
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Sesja XXVII w dniu 27 kwietnia  2021 r. 

▪ Uchwała nr XXVII/222/2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2026 

Wojewoda Śląski w dniu 28 maja 2021 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze  

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/222/2021 Rady Gminy 

Chybie z dnia  27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 

Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Chybie na lata 2021 – 2026 

(brak ram finansowych w dokumencie).  

▪ Uchwała nr XXVII/223/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających dzień złożenia wniosku 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3041 z dnia 30  kwietnia 2021 r. 

Uchwała pozwala na kontynuację udzielanej pomocy osobom uprawnionym do 

pobierania dodatku mieszkaniowego od dnia 01.07.2021 r. 

▪ Uchwała nr XXVII/224/2021 zmieniająca uchwałę Nr XX/159/2016 Rady 

Gminy Chybie z dnia 20 września 2016r. w sprawie zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3042 z dnia 30  kwietnia 2021 r. 

Przekazano stypendia sportowe zgodnie z nowa uchwałą. 

▪ Uchwała nr XXVII/225/2021 w sprawie zawieszenia działalności organów 

Młodzieżowej Rady Gminy Chybie  

Uchwałę przesłano do wiadomości Dyrektorom Szkół na terenie Gminy Chybie. 

▪ Uchwała nr XXVII/226/2021 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.  

Uchwała stanowi realizację obowiązku ustawowego. 

▪ Uchwała nr XXVII/227/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

Uchwałę przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXVII/228/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/313/2018 Rady 

Gminy Chybie z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia dopłat dla 

odbiorców usług świadczonych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. 

w Ustroniu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Uchwałę przyjęto do realizacji i przesłano do WZC. 

▪ Uchwała nr XXVII/229/2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Chybie w roku 2021 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3043 z dnia 30  kwietnia 2021r. 

Uchwałę przyjęto do realizacji. 
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▪ Uchwała nr XXVII/230/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu   

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie obręb Mnich, 

obejmującego teren za osiedlem Wspólnoty Mieszkaniowej „ZGODA". 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3257 z dnia 7 maja 2021 

▪ Uchwała nr XXVII/231/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2021r. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3044 z dnia 30  kwietnia 2021 r. 

Sporządzono zmiany planów finansowych jednostek i przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXVII/232/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chybie na lata 2021-2033– 

Przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXVII/233/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwałę przesłano do wiadomości składającym petycję. 

▪ Uchwała nr XXVII/234/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 

Uchwałę przesłano do wiadomości składającym petycję. 

 

Sesja Nr XXXVIII w dniu 29 czerwca 2021 r.  

▪ Uchwała XXVIII/235/2021w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 

Gminy. 

Uchwałę przesłano do Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego. 

▪ Uchwała XXVIII/236/2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

finansowego oraz    sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 

Przekazano do realizacji celem zakończenia ksiąg rachunkowych. 

▪ Uchwała XXVIII/237/2021w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Chybie za 2020  r. 

Uchwałę przesłano do RIO. 

▪ Uchwała XXVIII/238/2021w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie  Chybie  na rok szkolny 2021/2022. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4803 z dnia 7 lipca 2021 r. 

Przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała XXVIII/239/2021zmieniająca uchwałę Nr XII/99/2019 Rady Gminy 

Chybie z dnia  19 listopada 2019r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się 

twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i  opieką nad zabytkami. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4804 z dnia 7 lipca 2021 r. 

Na podstawie w/w uchwały zostały przyznane stypendia artystyczne. 

▪ Uchwała XXVIII/240/2021w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2026; 

Uchwała ma na celu realizacje zadań wynikających z ustawy o Pomocy Społecznej.  

▪ Uchwała XXVIII/241/2021w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od 

nieruchomości podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19; 
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Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4805 z dnia 7 lipca 2021 r. 

Uchwałę przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała XXVIII/242/2021w Zmieniająca uchwałę Nr V/24/2011 Rady 

Gminy Chybie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chybie na lata 

2011-2030. 

Przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała XXVIII/243/2021w  sprawie w sprawie zmiany regulaminu 

dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Chybie na lata 2021 – 2025 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4806 z dnia 7 lipca 2021 r. 

Przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała XXVIII/244/2021w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Chybie”; 

Uchwała w trakcie realizacji. Przystąpiono do sporządzania zapytania ofertowego. 

▪ Uchwała XXVIII/245/2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie; 

Uchwała w trakcie realizacji. Przystąpiono do sporządzania zapytania ofertowego. 

▪ Uchwała XXVIII/246/2021w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Chybie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 76/46 obręb Mnich; 

Uchwała w trakcie realizacji -  w budżecie Gminy na 2021 r. brak środków na 

nabycie nieruchomości. 

▪ Uchwała XXVIII/247/2021w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Chybie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 65/13 obręb 

Chybie; 

Uchwała w trakcie realizacji. Akt notarialny nabycia 31.08.2021 r. 

▪ Uchwała XXVIII/248/2021uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na 

rzecz Gminy Chybie własności   nieruchomości położonej w Frelichowie; 

Uchwała w trakcie realizacji. Przesłano dokumenty do KOWR-u. 

▪ Uchwała XXVIII/249/2021w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych; 

Uchwała w trakcie realizacji. Zlecono wycenę nieruchomości. 

▪ Uchwała XXVIII/250/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej; 

Uchwała w trakcie realizacji.  Zlecono wycenę nieruchomości. 

▪ Uchwała XXVIII/251/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4807 z dnia 7 lipca 2021 r. 

Sporządzono zmiany planów finansowych i przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała XXVIII/252/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chybie na lata 2021-2033; 

Uchwałę przekazano do realizacji. 
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▪ Uchwała XXVIII/253/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte 

wykonywanie zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Józefa 

Piłsudskiego w Chybiu. 

Kwestia, której dotyczyła skarga została uregulowana. Uchwałę przesłano do 

osoby wnoszącej petycję.  

Sesja Nr XXIX w dniu 22 lipca 2021 r. 

▪ Uchwała XXIX/254/2021 zmieniającej uchwałę Nr XX/159/2016 Rady Gminy 

Chybie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób 

fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym  

i krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5092 z dnia 27 lipca 2021 r. 

Uchwałę przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała XXIX/255/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/223/2021 Rady 

Gminy Chybie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5093 z dnia 27 lipca 2021 r. 

Do Urzędu wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego. 

▪ Uchwała XXIX/256/2021 w sprawie apelu do Powiatu Cieszyńskiego  

o podjęcie działań zmierzających do budowy/rozbudowy przeprawy 

mostowej w Strumieniu. 

Uchwałę przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała XXIX/257/2021 w sprawie apelu do Powiatu Cieszyńskiego  

o podjęcie działań zmierzających do budowy ronda u zbiegu ulic Bielskiej  

i Cieszyńskiej. 

Uchwałę przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała XXIX/258/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Sporządzono zmiany planów finansowych i przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała XXIX/259/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Chybie na lata 2020-2033. 

Uchwałę przekazano do realizacji. 

Sesja Nr XXX w dniu 24 sierpnia 2021 r.  

▪ Uchwała nr XXX/260/2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody  

w części dotyczącej trzech dębów stanowiących pomnik przyrody. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5415 z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

Uchwałę przesłano do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie  

i przyjęto do    realizacji. 

▪ Uchwała nr XXX/261/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5416 z dnia 27 sierpnia 2021 r. 
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Sporządzono zmiany planów finansowych i przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXX/262/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chybie na lata 2020-2033. 

Uchwałę przyjęto do realizacji. 

Sesja Nr XXXI w dniu 5 października 2021 r.  

▪ Uchwała nr XXXI/263/2021 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIX/255/2021 

Rady Gminy Chybie z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr 

XXVII/223/2021 Rady Gminy Chybie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

Uchwała został opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6484 z dnia 12 

października  2021 

Uchwała pozwala na kontynuację udzielanej pomocy osobom uprawnionym do 

pobierania dodatku mieszkaniowego od dnia 01.07.2021 r. 

▪ Uchwała nr XXXI/264/2021 w sprawie  Programu Współpracy Gminy Chybie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 

rok”. 

Uchwałę przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXXI/265/2021 w sprawie  przyjęcia „”Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Chybie na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-

2028”. 

Uchwałę przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXXI/266/2021 w sprawie  zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021; 

Uchwałę przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXXI/267/2021 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 

2021r. 

Uchwała został opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6485 z dnia 12 

października 2021 r. 

Sporządzono zmiany planów finansowych jednostek i przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXXI/268/2021 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chybie na lata 2021-2034; 

Przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXXI/269/2021 w sprawie  przyznania Lauru Srebrnej 

Cieszynianki. 

Uchwałę przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała nr XXXI/270/2021 zmieniającą uchwałę Nr II/6/2018 Rady Gminy 

Chybie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego 

stałych komisji  Rady Gminy Chybie. 

Uzupełniono skład Komisji rewizyjnej i Komisji Gospodarki 
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Sesja Nr XXXII z dnia 28 października 2021 r. 

▪ Uchwała nr XXXII/2271/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/313/2018 

Rady Gminy Chybie z dnia  29 maja 2018r. w sprawie ustalenia dopłat dla 

odbiorców usług świadczonych przez Wodociągi ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. 

w Ustroniu  w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Przyjęto do realizacji. 

Sesja Nr XXXIII w dniu 23 listopada 2021 r. 

▪ Uchwała Nr XXXIII/272/2019 zmieniającą uchwałę Nr X/66/2015 Rady 

Gminy Chybie z dnia 20 października 2015r.  w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chybie. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 7506 z dnia 30 listopada 2021 r. 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. 

▪ Uchwała Nr XXXIII/273/2019 zmieniającą uchwałę Nr IX/57/2015 Rady 

Gminy Chybie z dnia 8 września 2015r.  w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 7507 z dnia 30 listopada 2021 r. 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. 

▪ Uchwała Nr XXXIII/274/2019 w sprawie przyjęcia Aktualizacji założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Chybie na lata 2014-2029 

Uchwała weszła w życie i znajduje się w obiegu. 

▪ Uchwała Nr XXXIII/275/2019 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 7508 z dnia 30 listopada 2021 r. 

Uchwałę przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała Nr XXXIII/276/2019 w  sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych  

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 7509 z dnia 30 listopada 2021 r. 

Uchwałę przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała Nr XXXIII/277/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2021 r. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 7510 z dnia 30 listopada 2021 r. 

Sporządzono zmiany planów finansowych i przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała Nr XXXIII/278/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chybie na lata 2021-2034 

Uchwałę przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała Nr XXXIII/279/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Uchwałę przesłano do Fundacji, która złożyła petycje. 
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Sesja Nr XXXIV w dniu 21 grudnia 2021 r. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/280/2021 w sprawie w sprawie regulaminu korzystania  

z placu zabaw w Zaborzu. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8685 z dnia 29 grudnia 2021r. 

Uchwałę przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/281/2021 zmieniająca uchwałę Nr XX/159/2016 Rady 

Gminy Chybie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8686 z dnia 29 grudnia 2021r. 

Uchwałę przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/282/2021 w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców 

usług świadczonych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej SP. Z o. o w Ustroniu 

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/283/2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 

w części dotyczącej 3 szt. dębów stanowiących pomnik przyrody. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8687 z dnia 29 grudnia 202 r. 

Przyjęto do realizacji i przesłano do PZDP, RDOŚ i GDOŚ. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/284/2021 w sprawie ustalenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8730 z dnia 30 grudnia 2021r. 

RIO w Katowicach przesłało zawiadomienie w sprawie wszczęcia postepowania   

nadzorczego WA-410/I/8/22. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/285/2021 w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Uchwałę przyjęto do realizacji. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/286/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2021 r.   

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8688 z dnia 29 grudnia 2021r. 

Sporządzono zmiany planów finansowych jednostek i przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/287/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chybie na lata 2021-2033. 

Przekazano do realizacji 

▪ Uchwała Nr XXXIV/288/2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. 

Uchwałę przyjęto do realizacji roku budżetowym 2022. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/289/2021 w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

Uchwałę przyjęto do realizacji roku budżetowym 2022. 
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▪ Uchwała Nr XXXIV/290/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2022-2034. 

Uchwałę przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/291/2021 w sprawie uchwały Budżetowej na 2022 rok. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8689 z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Sporządzono zmiany planów finansowych jednostek i przekazano do realizacji. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/292/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy i Komisji na 2022 rok. 

Uchwała jest podstawą pracy Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej w 2022r. 

▪ Uchwała Nr XXXIV/293/2021 w sprawie przyznania wyróżnienia 

Kryształowa Rosiczka. 

Stosowną informację o podjęciu uchwały przekazano Laureatowi. 

 


