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W NUMERZW NUMERZW NUMERZEEE   
Konkurs na stanowisko 

Dyrektora GOK cieszył się 
ogromnym zainteresowanie. Do 
konkursu przystąpiło 9 kandy-
datów. Do II etapu dopuszczo-
no 5 kandydatów, którzy speł-
niali kryteria formalne. Konkurs 
rozstrzygnięto w pierwszych 
dniach stycznia.  

W dniu 1 lutego 2008r. sta-
nowisko Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury obejmie Pani 
Zofia Szołdra , która wygrała 
konkurs ogłoszony przez Gmi-
nę. Pani Szołdra ma 45 lat. W 
1989r. ukończyła studia magi-
sterskie na Uniwersytecie Ślą-
skim, Filia w Cieszynie, w za-
kresie wychowania plastyczne-
go. Ma równieŜ ukończone 
studia podyplomowe w zakre-
sie wiedzy o kulturze. Począt-
kowo pracowała jako instruktor 
terapii zajęciowej, następnie 
prowadziła własną działalność  
gospodarczą. Prowadziła rów-
nieŜ pracownię plastyczną, a 
od 2001r. pracuje jako nauczy-
cielka w Powiatowym Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej prowadząc 
koła plastyczne, dekoratorskie 
w szkołach podstawowych oraz 
zajęcia z wiedzy o sztuce w LO 
im. B. Chrobrego Pszczynie. 
Program działania GOK według 

 
(Ciąg dalszy na stronie 14) 

Od pewnego czasu w Gimna-
zjum działa koło modelarskie. 
Jego inicjatorem i opiekunem jest 
Pan Wacław Korzeniowski . W 
zajęciach uczestniczy około  
7 uczniów.  Zajęcia odbywają się 
w czwartki, w godzinach popołu-
dniowych. Młodzi adepci mode-
larstwa pieczołowicie budują 
modele kartonowe korzystając 
przy tym z „Małego Modelarza”. 
Taka forma realizacji u młodego 
pokolenia kształtuje wyobraźnię 

przestrzenną. Członkowie kółka 
modelarskiego pełnią w Gimna-
zjum waŜną rolę pomagając przy 
organizacji róŜnych imprez, w 
trakcie roku szkolnego. Pan Wa-
cław Korzeniowski prowadzi 
jeszcze jedno kółko - kółko fi-
zyczne, do którego naleŜą  
4 dziewczyny. Jednym z ich osią-
gnięć jest zbudowanie generato-
ra Kelvina.  
 

Maria OŜarowska 

Od 1 stycznia br. funkcję 
Kierownika Gminnego Zespołu 
Oświaty pełni Pani Marcela 
Baborska. Pani Kierownik ma 
43 lata. Z oświatą jest związana 
od 1984r. Początkowo Pani Ba-
borska pracowała w Miejskim 
Z e s p o le  E k o n o m ic z n o -
Administracyjnym Szkół w 
Pszczynie na stanowisku księgo-
wej. Od 1990r. aŜ do czasu obję-
cia stanowisko Kierownika pra-
cowała na stanowisku sekretarza 

szkoły w Szkole Podstawowej nr 
1 w Goczałkowicach-Zdroju. W 
2005r. Pani Baborska ukończyła 
studia magisterskie na Akademii 
Świętokrzyskiej im. Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, Filia w 
Piotrkowie Trybunalskim, Wy-
dział Nauk Społecznych, na 
kierunku pedagogika, w zakresie 
ped a go gik i op ie kuń cz o-
wychowawczej.  

 
(Ciąg dalszy na stronie 15) 

Zmiany w Gminnym  
Zespole O światy 

Pasja Pana Wacka 

Na czele GOK 



Uchwała Nr XVI/98/07 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 18.12.2007 r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia zesta-
wienia przychodów i wydatków 
gminnego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wod-
nej na 2008r. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2001r. Nr 142,poz1591 z późn. 
zm.) oraz art.420 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r.-Prawo ochro-
ny środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 
129,poz.902 z późn.zm.) Rada 
Gminy uchwala: 

§ 1 
Zatwierdzić zestawienie przycho-
dów i wydatków gminnego fundu-
szu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej na 2008r. stanowią-
ce załącznik do niniejszej uchwa-
ły. 
  § 2 
Wykonanie uchwały powierzyć 
Wójtowi Gminy. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 01 stycznia 2008r. 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Uchwała Nr XIV/99/07 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 18.12.2007 r. 

 
w sprawie: ustalenia wysoko ści 
stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej naliczanej z tytułu 
wzrostu warto ści nieruchomo-
ści w wyniku podziału nieru-
chomo ści. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, 
pkt. 8, art., 40 ust. 1, rt. 41 ust. 
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz ądzie gmin-
nym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z pó źn. zm.) raz art. 
98a ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomo ściami ( Dz. U. z 
2004 r. Nr 261 poz. 2603 z 
późn. zm.)  Rada Gminy u chwa-
la 

§ 1 
Ustala się wysokość stawki pro-
centowej opłaty adiacenckiej z 
tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości w wyniku podziału dokona-
nego na wniosek właściciela lub 
uŜytkownika wieczyste-go, który 
wniósł opłaty roczne za cały 
okres uŜytkowania tego prawa na 
10% wzrostu wartości nierucho-
mości. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć 
Wójtowi Gminy. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

UCHWAŁA NR XIV/101/07 
RADY GMINY   

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 
Z  DNIA 18.12.2007r.  

 
w sprawie: zmiany Statutu 
Gminnego O środka Kultury w 
Goczałkowicach-Zdroju  
 
 Na podstawie art. 40. ust 
2 pkt 2,  art. 41 ust. 1  i art. 42 
ustawy z dnia 08 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 
142 z 2001r., poz. 1591 z późn. 
zm. ) oraz art. 13  ustawy z dnia 
25 października 1991r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 
13, poz. 123 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala: 

§ 1 
W Statucie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Goczałkowicach-Zdroju 
nadanym uchwałą nr XXVIII/-
166/2004 Rady Gminy Goczałko-
wice-Zdrój z dnia 07.12.2004r. 
dokonać następujących zmian: 
1. par. 27 otrzymuje brzmienie: 
„1. Dyrektor Ośrodka  zapewnia 

sporządzenie rocznego spra-
wozdania finansowego i 
przedstawia je Wójtowi Gmi-
ny.  

2. Roczne sprawozdanie finan-
sowe podlega zatwierdzeniu 
przez Wójta Gminy.  

3. W sprawach gospodarki finan-
sowej nie uregulowanych 
niniejszym statutem, Ośrodek 
prowadzi działalność na zasa-
dach obowiązujących w sa-
morządowych instytucjach 
kultury.” 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć 
Wójtowi Gminy Goczałkowice-
Zdrój.  

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 

Uzasadnienie: 
 
Gminny Ośrodek Kultury jest 
instytucją kultury, wpisaną do 
rejestru prowadzonego przez 
Wójta Gminy. Posiada osobo-
wość prawną. Jest jednostka 
organizacyjną, do której mają 

zastosowanie takŜe przepisy 
ustawy o rachunkowości.  

  
Kwestie dotyczące zmian 

proponowanych w projekcie ni-
niejszej uchwały dotychczas nie 
były dotychczas uregulowane. 
Dotyczy to sporządzania roczne-
go sprawozdania finansowego 
(m.in. bilansu oraz rachunku strat 
i zysków) oraz jego zatwierdza-
nia. 
 
Sporz. Maria Ozarowska 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

UCHWAŁA NR XIV/102/07 
RADY GMINY  

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 
Z DNIA 18.12.2007r. 

 
w sprawie: zmiany Statutu 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w   Goczałkowicach-Zdroju  
 
 Na podstawie art. 40 ust 
2 pkt 2,  art. 41 ust. 1  i art. 42 
ustawy z dnia 08 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 
142 z 2001r., poz. 1591 z późn. 
zm. ) oraz art. 13  ustawy z dnia 
25 października 1991r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 
13, poz. 123 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala: 

§ 1 
W Statucie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Goczałkowicach-
Zdroju nadanym uchwałą nr 
XXXV/203/2001 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 
06.03.2001r. dokonać następują-
cych zmian: 
1) słowa „Zarząd Gminy” odno-

szące się do organu wyko-
nawczego Gminy, występują-
ce w róŜnych odmianach i 
przypadkach zastąpić wyraza-
mi „Wójt Gminy”, 

2) w par. 11 ust.1 Statutu wyraz 
„Kierownik” zastąpić wyra-
zem „Dyrektor”, 

3) wyraz „Kierownik” odnoszący 
się do organu zarządzające-
go Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, występujący w róŜ-
nych odmianach i przypad-
kach zastąpić wyrazem 
„Dyrektor”, 

4) w par. 23 dodać ust. 3 i 4 w 
brzmieniu: 

„3. Dyrektor Biblioteki zapewnia 
sporządzenie rocznego spra-
wozdania finansowego i 
przedstawia je Wójtowi Gmi-
ny.   

4. Roczne sprawozdanie finan-
sowe podlega zatwierdzeniu 
przez Wójta Gminy.  

 

5) par. 28 - nadać brzmienie: 
 
„Obsługę Biblioteki w zakresie 
płac prowadzi Urząd Gminy.” 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć 
Wójtowi Gminy Goczałkowice-
Zdrój.  

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 

Uzasadnienie: 
 
Gminna Biblioteka Publiczna 
działa na podstawie następują-
cych przepisów: 
1. ustawa z dnia 27 czerwca 

1997r. o bibliotekach (Dz.U. 
Nr 85 poz. 539 z późn. zm.)  

2. ustawa z dnia 25 październi-
ka 1991r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 
13 poz. 123 z późn. zm.)  

3. ustawa z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 
1591 z póŜn.zm.) 

 
Gospodarka finansowa Biblioteki 
jest oparta na przepisach doty-
czących instytucji kultury.  
Do działalności Biblioteki mają 
zastosowanie takŜe przepisy 
ustawy o rachunkowości.  
Gminna Biblioteka Publiczna jest 
instytucja kultury, wpisaną do 
rejestru prowadzonego przez 
Wójta Gminy. Posiada osobo-
wość prawną.  

Zgodnie z ustawą z dnia 25 
października 1991r. o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 
poz. 123 z późn. zm.) instytucją 
kultury zarządza dyrektor. 
(art.17 )  

Wszystkie przepisy w/w usta-
wy odnoszące się do powołania, 
odwoływania  oraz obowiązków i 
kompetencji organu zarządzają-
cego instytucją kultury wskazują 
kaŜdorazowo na stanowisko 
dyrektora.   
 Zmiany, o których mowa 
w par.1 ust. 5 nie były dotych-
czas uregulowane, a dotyczą  
one sporządzania sprawozdań 
finansowych (m.in. bilansu oraz 
rachunku strat i zysków) oraz 
jego zatwierdzania. 
 
Sporz. Maria OŜarowska 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

UCHWAŁA Nr XIV/103/2007 
RADY GMINY  

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  

U C H WA Ł Y  R A D Y  G M I N Y   
G O C Z A Ł K O W I C E - Z D R Ó J  



z dnia 18.12.2007r.  
 
w sprawie: przyj ęcia gminnego 
programu profilaktyki i rozwi ą-
zywania problemów alkoholo-
wych na rok 2008    
 
 Na podstawie art. 18 ust 
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn.zm.) w związku z 
art.4¹  ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 
2007r. Nr 70, poz. 473 z póź. 
zm.)  Rada Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju uchwala: 
 
1. Przyjąć gminny program profi-

laktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych na rok 
2008 zgodnie z załącznikiem  
do niniejszej uchwały. 

2. Zabezpieczyć w budŜecie 
gminy środki na realizację 
programu pochodzące z opłat 
za    korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów alkoho-
lowych. 

3. Zobowiązać Wójta Gminy do 
złoŜenia rocznego sprawoz-
dania z realizacji programu, o 
którym mowa w ust. 1. 

4. Zobowiązać Wójta Gminy do 
opublikowania treści uchwały 
w „Wiadomościach Goczałko-
wickich” oraz na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy. 

5. Wykonanie uchwały powie-
rzyć Wójtowi Gminy. 

6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 01.01.2008r. 

 
______________________ 

 
Załącznik  do uchwały  

nr XIV/103/07 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  

z dnia 18.12.2007r 
 
 

GMINNY PROGRAM  
PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW  

ALKOHOLOWYCH 
 
I. CELE 
 
Rada Gminy w Goczałkowicach-
Zdroju świadoma zagroŜeń jakie 
niesie spoŜywanie napojów 
alkoholowych i uwzględniając 
trzeźwość jako niezbędny waru-
nek moralnego i  materialnego 
dobra gminy przyjmuje następu-
jące cele gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych: 

 
1. ograniczenie spoŜycia napo-

jów alkoholowych oraz zmia-
na struktury ich spoŜywania, 

2. zmniejszenie ilości nowych 
przypadków uzaleŜnień, 

3. zmniejszenie wpływu spoŜy-
wania napojów alkoholowych 

na stan zdrowia społeczeń-
stwa, 

4. zmniejszenie ilości i dolegli-
wości alkoholowych Ŝycia 
rodzinnego /przemocy i zani-
edbań/, 

5. zmniejszenie ilości wypad-
ków oraz strat ekonomicz-
nych spowodowanych nie-
trzeźwością w miejscu pracy, 

6. zmniejszenie udziału nie-
trzeźwości wśród przyczyn 
naruszania prawa i porządku 
publicznego, 

7. zmniejszenie rozmiarów na-
ruszeń prawa na rynku alko-
holowym, 

8. zmiana obyczajów w zakresie 
sposobu spoŜywania napo-
jów alkoholowych, 

9.  promowanie postaw społecz-
nych, których celem jest krze-
wienie trzeźwości i abstynen-
cji,  

10. integracja społeczna osób 
uzaleŜnionych, 

11. wspieranie organizacji poza-
rządowych działających na 
rzecz trzeźwości.  

 
 
II. OGRANICZENIE SPOśYCIA 
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 
Ograniczaniu spoŜycia napojów 
alkoholowych słuŜą następujące 
działania: 
 
a/ wydawanie zezwoleń na 

sprzedaŜ alkoholu powyŜej 
4,5% /z wyjątkiem piwa/ prze-
znaczonych do spoŜycia 
poza miejscem sprzedaŜy jak 
i w miejscu sprzedaŜy, w 
granicach liczby punktów 
sprzedaŜy wynikających z 
uchwał Rady Gminy, 

b/ przestrzeganie zasad usytu-
owania na terenie gminy 
miejsc sprzedaŜy i podawa-
nia  napojów alkoholowych, 
przyjętych uchwałą Rady 
Gminy, 

c/ w razie potrzeby wprowadze-
nie stałego lub czasowego 
zakazu sprzedaŜy, podawa-
nia, spoŜywania oraz wno-
szenia napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych na 
terenie gminy, poza miejsca-
mi do tego wyznaczonymi na 
podstawie zezwoleń wyda-
nych przez Wójta lub osobę 
upowaŜnioną, 

d/ zakaz sprzedaŜy, podawania 
i spoŜywania napojów alko-
holowych: 

� na terenie zakładów pracy 
oraz miejsc zbiorowego Ŝy-
wienia pracowników,  

� w miejscach i czasie maso-
wych zgromadzeń, 

� w środkach i obiektach komu-
nikacji publicznej, 

� na ulicach, placach i w par-
kach, z wyjątkiem miejsc 
przeznaczonych do ich spo-
Ŝycia na miejscu, w punktach 
sprzedaŜy tych napojów, 

� na terenach szkół oraz in-

nych placówek oświatowych i  
opiekuńczych w dniach, w 
których odbywają się zajęcia 
z dziećmi i młodzieŜą, 

� w domach wypoczynkowych i  
ośrodkach szkoleniowych 
(dotyczy napojów zawierają-
cych więcej niŜ 18% alkoho-
lu), 

� osobom, których zachowanie 
wskazuje, Ŝe znajdują się w 
stanie nietrzeźwości, 

� osobom do lat 18, 
� na kredyt lub pod zastaw, 

 
e/ sprzedaŜ, podawanie i spoŜy-

wanie napojów alkoholowych 
na imprezach na otwartym 
powietrzu: 

� wyłącznie napojów alkoholo-
wych zawierających do 4,5% 
alkoholu oraz piwa, 

� tylko po uzyskaniu zezwole-
nia jednorazowego, które 
mogą być wydawane pod-
miotom gospodarczym, które 
posiadają juŜ zezwolenia na 
handel napojami alkoholowy-
mi oraz jednostkom OSP 

f/ sprzedaŜ alkoholu przezna-
czonego do spoŜycia poza 
miejscem sprzedaŜy w punk-
tach sprzedaŜy, którymi są: 

� sklepy branŜowe ze sprzeda-
Ŝą napojów alkoholowych, 

� wydzielone stoiska 
� regał w pozostałych placów-

kach samoobsługowych oraz 
innych placówkach handlo-
wych 

g/ uzyskanie pozytywnej opinii  
Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych przed wydaniem ze-
zwolenia na sprzedaŜ napo-
jów alkoholowych. 

 
 
III. ZADANIA 

 
Zgodnie z intencją ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi Rada 
Gminy w Goczałkowicach-Zdroju 
przyjmuje zadania w realizacji  
gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alko-
holowych: 
 
1. Diagnozowanie problemów 

alkoholowych jako podstawo-
wy warunek skutecznego 
przeciwstawiania się  skut-
kom alkoholizmu oraz nara-
staniu skali zjawiska 

2. Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i  
rehabilitacyjnej dla osób uza-
leŜnionych od alkoholu 

3. Udzielanie rodzinom, w któ-
rych występują problemy 
alkoholowe pomocy psycho-
społecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie 

4. Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i  
edukacyjnej w zakresie roz-
wiązywania problemów alko-
holowych, w szczególności 

dla dzieci i młodzieŜy oraz 
tworzenie warunków sprzyja-
jących realizacji potrzeb, 
których zaspokajanie moty-
wuje  do powstrzymywania 
się od spoŜywania alkoholu 

5. Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i  
osób fizycznych, słuŜącej                        
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

6. Podejmowanie interwencji w 
związku z naruszeniem usta-
wowych przepisów dotyczą-
cych reklamy i promocji oraz 
zakazu sprzedaŜy i podawa-
nia napojów alkoholowych a 
takŜe występowanie przed 
sądem w charakterze oskar-
Ŝyciela publicznego 

7. Wspieranie zatrudnienia 
socjalnego. 

 
ZADANIE nr 1 

 
Diagnozowanie problemów 

alkoholowych jako podstawowy 
warunek skutecznego przeciw-
stawiania się  skutkom alkoholi-
zmu oraz narastaniu skali zjawi-
ska poprzez: 

 
a) organizowanie komplekso-

wych badań i sondaŜy opinii 
a takŜe lokalnych diagnoz i  
ekspertyz pozwalających 
ocenić aktualny stan proble-
mów alkoholowych oraz efek-
tów prowadzonych dotych-
czas działań, 

b) przeprowadzanie ankiet 
wśród dzieci i młodzieŜy, 

c) monitoring problemów alko-
holowych na obszarze całej 
gminy. 

 
ZADANIE nr 2 

 
Zwiększenie dost ępno ści po-
mocy terapeutycznej i rehabili-
tacyjnej dla osób uzale Ŝnio-
nych od alkoholu poprzez: 

 
a/ prowadzenie punktu konsul-

tacyjnego dla osób z proble-
mem alkoholowym oraz 
członków ich rodzin, 

b/ wspieranie środowisk wza-
jemnej pomocy /grupy typu 
AA, Kluby Abstynenta,  
AlAnon, Alateen/, 

c/ prowadzenie telefonu zaufa-
nia, 

d/ nawiązanie współpracy z 
ośrodkami świadczącymi 
usługi w zakresie pomocy 
terapeutycznej dla osób uza-
leŜnionych, finansowanie 
zajęć terapeutycznych, 

e/ organizacja obozów i trenin-
gów dla osób uzaleŜnionych 

f/ informowanie w lokalnych 
środkach przekazu /prasa 
samorządowa/ o chorobie 
alkoholowej, moŜliwościach 
leczenia osób uzaleŜnionych 
i członków  ich rodzin, o ist-
nieniu grup terapeutycznych 
oraz działaniu punktu konsul-
tacyjnego w gminie, 



g/ kierowanie na badania po-
zwalające ustalić uzaleŜnie-
nie od alkoholu. 

 
ZADANIE nr 3 

 
Udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe 
pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzi-
nie poprzez: 

 
a/ informowanie o istnieniu 

punktu konsultacyjnego w 
gminie, udostępnianie adre-
sów innych punktów konsul-
tacyjno-interwencyjnych dla 
ofiar przemocy w rodzinie, 
grup samopomocowych, 
interwencyjnych, terapeutycz-
nych oraz funkcjonowaniu 
telefonów zaufania, 

b/ finansowanie zajęć terapeu-
tycznych dla członków rodzin 
pacjentów uzaleŜnionych od 
alkoholu, 

c/ dofinansowanie obozów oraz 
treningów terapeutycznych 
dla osób współuzaleŜnionych  

d/ dofinansowanie świetlicy 
socjoterapeutycznej dla dzie-
ci i młodzieŜy z rodzin zagro-
Ŝonych patologią społeczną 

e/ dofinansowanie Izby Wy-
trzeźwień.  

 
ZADANIE nr 4 

 
Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych, w 
szczególności dla dzieci i mło-
dzieŜy oraz tworzenie warunków 
sprzyjających realizacji potrzeb, 
których zaspokajanie motywuje  
do powstrzymywania się od spo-
Ŝywania alkoholu poprzez: 

 
a/ organizowanie i finansowanie 

szkolnych programów profi-
laktycznych obejmujących 
uczniów, rodziców i nauczy-
cieli, 

b/ propagowanie pozytywnych 
wzorców zachowań przez 
wspieranie imprez sporto-
wych, rekreacyjnych i kultu-
ralnych oraz akcji bezalkoho-
lowych, 

c/ wspieranie kształcenia peda-
gogów szkolnych, nauczycieli  
i wychowawców w dziedzinie 
profilaktyki, 

d/ współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, Kościołem 
katolickim i innymi Kościołami 
mająca na celu promocję 
zdrowia i propagowanie 
trzeźwych obyczajów, 

e/ tworzenie warunków do za-
spokajania potrzeb kultural-
nych i rekreacyjnych, 

f/ tworzenie warunków do za-
spokajania potrzeb związa-
nych z kulturą fizyczną (m.in. 
troska o utrzymanie obiektów 
sportowych, zakładanie pla-
ców zabaw dla dzieci, troska 

o urządzenia sportowe), 
g/ organizowanie form spędza-

nia wolnego czasu dzieci, 
młodzieŜy i osób dorosłych 

h/ organizowanie wypoczynku w 
okresie ferii zimowych i wa-
kacji - obozy, kolonie, półko-
lonie, wycieczki, 

i/ prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, rekreacyj-
nych i kulturalnych 

j/ udział w kampaniach eduka-
cyjnych dotyczących zapo-
biegania uzaleŜnieniom. 

 
ZADANIE nr 5 

 
Wspomaganie działalno ści 
instytucji, stowarzysze ń i osób 
fizycznych, słu Ŝącej rozwi ązy-
waniu problemów alkoholo-
wych poprzez : 

 
a/ zlecanie wykonania zadań z 

zakresu programu profi laktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 

b/ udzielanie dotacji do zadań 
własnych gminy, 

c/ wszechstronna pomoc w 
prowadzeniu działalności w 
zakresie wychowania w 
trzeźwości oraz przeciwdzia-
łania alkoholizmowi, 

d/ tworzenie warunków sprzyja-
jących ich działalności. 

 
ZADANIE nr 6 

 
Podejmowanie interwencji w 
związku z  naruszeniem ustawo-
wych przepisów dotyczących 
reklamy i promocji oraz zakazu  
sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych a takŜe występo-
wanie przed sądem w charakte-
rze oskarŜyciela publicznego 
poprzez : 

 
a/ organizowanie szkoleń dla 

sprzedawców napojów alko-
holowych w zakresie prze-
strzegania zakazu sprzedaŜy, 
w szczególności osobom 
nieletnim, 

b/ przeprowadzenie szkolenia w 
zakresie przestrzegania za-
kazu promocji i reklamy na-
pojów alkoholowych dla pod-
miotów gospodarczych pro-
wadzących działalność pole-
gającą na korzystaniu z ze-
zwoleń na sprzedaŜ tych 
napojów, 

c/ wydawanie opinii w toku 
postępowania  o cofnięcie 
zezwoleń na sprzedaŜ napo-
jów alkoholowych, 

d/ podejmowanie odpowiednich 
czynności przewidzianych 
ustawą w przypadkach naru-
szenia przepisów w niej za-
wartych, w szczególności 
dotyczących reklamy, promo-
cji i przestrzegania zakazów 
sprzedaŜy napojów alkoholo-
wych. 

 
ZADANIE nr 7 

 

Wspieranie zatrudnienia socjal-
nego poprzez: 

 
a/ stworzenie osobom, które 

podlegają wykluczeniu spo-
łecznemu moŜliwości uczest-
nictwa w zajęciach prowa-
dzonych przez kluby integra-
cji społecznej 

b/ udzielanie pomocy osobom 
podlegającym wykluczeniu 
społecznemu w podjęciu 
pracy na podstawie stosunku 
pracy lub podjęciu działalno-
ści gospodarczej. 

 
 

GMINNA KOMISJA ROZWI ĄZY-
WANIA PROBLEMÓW ALKO-
HOLOWYCH 

 
 Komisja jest organem 
opiniującym, inicjującym i nadzo-
rującym wykonanie gminnego 
programu. W szczególności do 
jej zadań naleŜy: 
 
1. inicjowanie działań związa-

nych z profilaktyką i rozwią-
zywaniem problemów alkoho-
lowych naleŜących do zadań 
gminy, 

2. współpraca z Pełnomocni-
kiem Wójta przy konstruowa-
niu gminnego programu, 

3. wydawanie opinii o zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaŜy z 
uchwałami Rady Gminy doty-
czącymi liczby punktów 
sprzedaŜy oraz zasad usytu-
owania miejsc sprzedaŜy i  
podawania napojów alkoholo-
wych, 

4. występowanie z wnioskami i  
koordynowanie działań zmie-
rzających do cofnięcia ze-
zwoleń na handel napojami 
alkoholowymi w przypadku 
sprzedaŜy alkoholu osobom 
nieletnim i nietrzeźwym lub 
zakłócania porządku publicz-
nego w miejscu sprzedaŜy 
alkoholu lub najbliŜszej okoli-
cy, w szczególności wydawa-
nie opinii w tym zakresie, 

5. przeprowadzanie i nadzoro-
wanie kontroli przestrzegania 
warunków sprzedaŜy, poda-
wania i spoŜywania napojów 
alkoholowych, 

6. kierowanie na badania w 
przedmiocie uzaleŜnienia 
oraz podejmowanie czynno-
ści zmierzających do orze-
czenia o zastosowaniu wo-
bec osoby uzaleŜnionej od 
alkoholu obowiązku poddania 
się leczeniu w zakładzie lecz-
nictwa odwykowego. 

 
 
V. REALIZATORZY PROGRA-
MU: 
  
1. Urząd Gminy 
2. Ośrodek Pomocy Społeczne 
3. placówki oświatowe 
4. organizacje pozarządowe i 

inne podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicz-

nego. 
 

 
VI. ZASADY FINANSOWANIA 
PROGRAMU 
 
Zadania wynikające z gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych 
są finansowane w całości z wpły-
wów z opłat za zezwolenia na 
sprzedaŜ i podawanie napojów 
alkoholowych. 
Nie wykorzystane środki finanso-
we są przeznaczone na realiza-
cję gminnego programu w roku 
następnym. 

 
 

ZASADY WYNAGRADZANIA 
CZŁONKÓW  KOMISJI 

 
Zgodnie z art. art.41 ust. 5 usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
ustala się następujące zasady 
wynagradzania członków Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych: 

 
1. przewodniczący i wiceprze-

wodniczący Komisji otrzymują 
za kaŜdy udział w jej posiedze-
niu wynagrodzenie w wysoko-
ści 20 % minimalnego wyna-
grodzenia za pracę pracowni-
ków, określonego w drodze 
odrębnej ustawy pozostali  
członkowie Komisji otrzymują 
za kaŜdy udział w jej posiedze-
niu wynagrodzenie w wysoko-
ści 15% wynagrodzenia, o 
którym mowa w ust. 1, 

3. podstawą wypłaty wynagro-
dzenia, o którym mowa w ust. 
1 i 2 jest zawarcie              
umowy zlecenia oraz lista 
obecności, 

4. wszyscy członkowie Komisji 
otrzymują zwrot kosztów po-
dróŜy słuŜbowych odbywanych 
w celu realizacji zadań zawar-
tych w programie lub związa-
nych z wyjazdami szkoleniowy-
mi, przy czym podstawą zwro-
tu jest rozporządzenie ministra 
właściwego do spraw pracy w 
sprawie zasad ustalania oraz 
wysokości naleŜności przysłu-
gujących pracownikom zatrud-
nionym w państwowej lub sa-
morządowej jednostce sfery 
budŜetowej  z tytułu podróŜy 
słuŜbowych na obszarze kraju, 

5. wydatki związane z wynagro-
dzeniem oraz zwrotem kosz-
tów podróŜy słuŜbowych człon-
ków Komisji są pokrywane z 
budŜetu gminy z dziale 851 – 
Ochrona zdrowia. 

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Uchwała nr XVI/104/07 
Rady Gminy Goczałkowice-

Zdrój 
z dnia 18.12.2007r  

 



w sprawie: programu współpra-
cy Gminy Goczałkowice-Zdrój 
z organizacjami pozarz ądowy-
mi i podmiotami prowadz ącymi 
działalno ść poŜytku publiczne-
go,  na rok 2008 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 
1591 z poźn. zm.) oraz  art. 5 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. 
U. Nr 96 poz. 873 z poźn. zm.) 
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój 
Uchwala: 

§ 1 
Przyjąć na rok 2008 program 
współpracy Gminy Goczałkowi-
ce-Zdrój z organizacjami poza-
rządowymi i podmiotami prowa-
dzącymi działalność poŜytku 
publicznego, w brzmieniu stano-
wiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 
Środki finansowe na realizację 
programu są zabezpieczone w 
budŜecie gminy na 2008r. 

§ 3 
Program, o którym mowa w § 1, 
podać do publicznej wiadomości 
w lokalnej prasie oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Gmi-
ny. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem podjęcia 
 

_____________________ 
Załącznik do uchwały  

nr XIV/104/07 Rady Gminy  
Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 18.12.2007r. 

 
PROGRAM WSPÓŁPRACY  

GMINY  
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

Z ORGANIZACJAMI  
POZARZĄDOWYMI 

I PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI  

DZIAŁALNO ŚĆ  
POśYTKU PUBLICZNEGO 

NA ROK 2008 
 

§ 1 
Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜyt-
ku publicznego stwarza warunki: 
1. rozwoju aktywności obywatel-

skiej mieszkańców Gminy, 
2. umacniania w nich odpowie-

dzialności za swoje środowi-
sko lokalne, 

3. tworzenia więzi społecznych i 
budowania społeczeństwa 
obywatelskiego, 

4. efektywnego zaspakajania 
potrzeb róŜnych grup społecz-
nych, 

5. współpracy z obywatelami 
realizowanej na zasadach 

partnerskich. 
 

§ 2 
Współpraca Gminy z organiza-
cjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność poŜytku publicznego 
moŜe odbywać się poprzez: 
1. zlecanie realizacji zadań 

publicznych, 
2. wzajemne informowanie się o 

planowanych kierunkach 
działalności i współdziałania, 

3. konsultowanie projektów 
aktów normatywnych stosow-
nie do zakresu ich działalno-
ści statutowej, 

4. tworzenie wspólnych zespo-
łów o charakterze doradczym 
i inicjatywnym, 

5. promocję działalności organi-
zacji pozarządowych, 

6. organizowanie szkoleń i kon-
sultacji mających na celu 
podniesienie sprawności ich 
funkcjonowania, 

7. pomoc w nawiązywaniu kon-
taktów w skali lokalnej, regio-
nalnej i ogólnopolskiej, 

8. udostępnianie lokalu komu-
nalnego na spotkania organi-
zacji, 

9. podejmowanie wspólnych 
inicjatyw w zakresie objętym 
współpracą. 

 
§ 3 

Zasady i tryb konsultowania pro-
jektów aktów normatywnych 
określa odrębna uchwała.  
 

§ 4 
Sfera zadań publicznych Gminy 
Goczałkowice-Zdrój, obejmują-
cych współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜyt-
ku publicznego dotyczy zadań w 
zakresie: 
1. ochrony i promocji zdrowia, 
2. działania na rzecz osób nie-

pełnosprawnych, 
3. edukacji, oświaty i wychowa-

nia, 
4. działalności wspomagającej 

rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości, 

5. krajoznawstwa oraz wypo-
czynku dzieci i młodzieŜy, 

6. kultury i sztuki oraz ochrony 
dóbr kultury i tradycji, 

7. ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, 

8. przeciwdziałania patologiom 
społecznym. 

 
§ 5 

1. Zlecenie realizacji zadań pu-
blicznych mogą uzyskać orga-
nizacje pozarządowe i inne 
podmioty, których działalność 
statutowa jest zgodna z za-
kresem zlecanych zadań.  

2. Zlecenie realizacji zadania 
publicznego moŜe przyjąć 
jedną z następujących form: 

a) powierzenie wykonania wraz 
z udzieleniem dotacji na fi-
nansowanie jego realizacji  

b) wsparcie tego zadania wraz z 
udzieleniem dotacji na dofi-
nansowanie jego realizacji. 

3. Dotacje, o których mowa w 
ust. 2 nie mogą być wykorzy-
stane na: 

a) działalność gospodarczą  
b) działalność polityczną   
c) nabycie nieruchomości.  

 
§ 6 

1. Zlecanie zadań będzie odby-
wać się w trybie otwartego 
konkursu ofert ogłaszanego 
przez Wójta Gminy w lokalnej 
prasie tj. „Wiadomościach 
Goczałkowickich”,  Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na 
tablicach ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy, chyba, Ŝe przepi-
sy odrębne przewidują inny 
tryb zlecania. 

2.. Ogłoszenie otwartego kon-
kursu ofert powinno zawie-
rać, w szczególności informa-
cje o: 

1) rodzaju zadania, 
2) wysokości środków publicz-

nych przeznaczonych na 
realizacje tego zadania, 

3) zasadach przyznawania dota-
cji, 

4) terminach i warunkach realiza-
cji zadania, 

5) terminie składania ofert, 
6) terminie, trybie i kryteriach 

stosowanych przy dokonywa-
niu wyboru oferty 

7) zrealizowanych przez gminę w 
roku 2008 i 2007 zadaniach 
publicznych tego samego 
rodzaju i związanych z nimi 
kosztami, z uwzględnieniem 
wysokości przekazanych 
dotacji. 

 
§ 7 

1. Do konkursu, o którym mowa 
w § 6 mogą przystąpić takŜe 
jednostki organizacyjne pod-
ległe organom administracji 
publicznej lub przez nie nad-
zorowane. 

2.   Organizacje pozarządowe 
oraz inne uprawnione pod-
mioty składają oferty na for-
mularzu określonym przez 
ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia spo-
łecznego. 

 
§ 8 

Zakres i zasady realizacji  zleco-
nych zadań publicznych określa 
pisemne umowa, odpowiednio o 
powierzenie zadania lub wspar-
cie realizacji zadania. 
 

§ 9 
W 2008r. organizacje pozarządo-
we oraz inne podmioty prowa-
dzące działalność poŜytku pu-
blicznego na rzecz społeczności 
Gminy Goczałkowice-Zdrój mogą 
ubiegać się o środki finansowe z 
budŜetu Gminy na realizację 
zadań Gminy w następujących 
obszarach: 
1. ochrona i promocja zdrowia 

oraz przeciwdziałanie patolo-

giom społecznym, w tym: 
a) prowadzenie Świetlicy Tera-

peutycznej dla dzieci pocho-
dzących z rodzin ubogich, 
zagroŜonych alkoholizmem 
lub niewydolnych wychowaw-
czo, 

b) kompleksowa pomoc rehabili-
tacyjno-terapeutyczna dla 
dzieci z upośledzeniem umy-
słowym wraz z dowozem  

c) sprawowanie opieki nad oso-
bami schorowanymi, przewle-
kle chorymi oraz osobami w 
terminalnym okresie choroby 
nowotworowej 

d) działania na rzecz wyrówny-
wania szans osób niepełno-
sprawnych oraz osób z upo-
śledzeniem umysłowym  

2. krajoznawstwo oraz wypo-
czynek dzieci i młodzieŜy 
szkolnej w okresie letnim    

3. kultura sztuka, ochrona dóbr 
kultury i tradycji,  w tym: 

a) organizacja imprez kultural-
nych i innych przedsięwzięć 
słuŜących zaspakajaniu po-
trzeb mieszkańców w tym 
zakresie,  

b) pielęgnowanie tradycji naro-
dowych, regionalnych i lokal-
nych,  

4. edukacja, oświata  i wycho-
wanie: 

a) działania na rzecz wyrówny-
wania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieŜy  

 
§ 11 

Koordynację współpracy Gminy z 
organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność poŜytku publiczne-
go powierza się Sekretarzowi 
Gminy. 
 

Uzasadnienie: 
 
W projekcie budŜetu gminy na 
2008r. na współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi zaplano-
wano w 3 działach klasyfikacji 
budŜetowej kwotę 83.000 zł   
W 2006r. na współpracę z orga-
nizacjami pozarządowymi prze-
znaczono kwotę 83.000 zł. reali-
zacja wyniosła 75.500 zł.  
W 2007r. przeznaczono na ten 
cel kwotę 86.000  zł. Ogłoszono 
5 konkursów. Podpisano 8 
umów. 
Projekt uchwały w sprawie pro-
gramu współpracy Gminy Go-
czałkowice-Zdrój z  
organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność poŜytku publicznego,  
na rok 2008 opracowano w opar-
ciu o projekt budŜetu gminy na 
2008r. – załącznik nr 5 do 
uchwały budŜetowej.  
Po przyjęciu uchwały planuje się 
ogłoszenie 5 konkursów na reali-
zację poszczególnych zadań. 
Termin składania wniosków wy-
nosi 30 dni od momentu ogłosze-
nia konkursu.  
Oferty ocenia Komisja powołana 
przez Wójta Gminy. 



Bud Ŝet Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2008 r.  
Uchwała Nr XIV/96/07 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 18.12.2007 r. 

 
w sprawie: bud Ŝetu gminy na 2008 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust.1 i 2 i art.61 ust.2  
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r-
.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 167, 168, 169,  173, 
184, 188 ust. 2, art.195  ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi-
nansach publicznych ( Dz.U.  Nr 249 poz.2104 z późn. zmn.) Rada 
Gminy uchwala: 

 
§ 1 

1. Ustala się dochody budŜetu gminy w wysokości - 28.113.414,50zł, w 
tym  

- dochody majątkowe: 5 941 758,00 zł 
- dochody bieŜące: 22 171 656,50 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1 
2. Ustala się wydatki budŜetu gminy w wysokości - 31 566 252,80 zł w 
tym: 

- wydatki majątkowe - 11 293 217,00zł 
- wydatki bieŜące - 20 273 035,80zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 

§ 2 
1. W budŜecie zabezpiecza się  kwotę 2 441 622,00zł na spłatę za-

ciągniętych przez gminę kredytów i poŜyczek.   
2. Źródłem pokrycia deficytu budŜetu  w wysokości 3 452 838,30zł są 

poŜyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredyt  

3. Przychody i rozchody budŜetu związane z zaciąganymi przez gmi-
nę poŜyczkami/kredytami przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜy-
czek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 
10.000.000zł. 

 
§ 3 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75.000 zł.  
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania kryzysowe w wysokości 

5.000zł. 
 

§ 4 
Ustala się: 
1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admini-

stracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi usta-
wami w wysokości 1.269.028zł 

2. dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 
gminie w wysokości 16.200zł 

3. dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowią-
cych dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w wyso-
kości 780zł  

 zgodnie z załącznikiem nr 4a.  
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykony-

wanych na podstawie porozumień z  jednostkami samorządu tery-
torialnego zgodnie z załącznikiem 4b w wysokości 9.973zł. 

 
§ 5 

1. Wysokość dotacji udzielanych przez gminę na cele publiczne zwią-
zane z realizacją zadań własnych gminy dla jednostek spoza sek-
tora finansów publicznych ustala się w wysokości 83.000zł, zgod-
nie z załącznikiem nr 5. 

2. Wysokość dotacji udzielonych przez gminę na projekt dwupozio-
mowego skrzyŜowania z Drogą Krajową nr 1 w wysokości  
250 000,00zł 

3. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej: 
� do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju w 

wysokości 157.000zł 
� do Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju w 

wysokości 300.000zł. 
4. Ustala się wysokość dotacji celowej dla innych podmiotów w wyso-

kości 40.000zł, a w tym: 
� Śląska Izba Rolnicza 5.000zł 
� Komendy Wojewódzkie Policji 35.000zł 

 
§ 6 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napo-
jów alkoholowych w wysokości 80.850zł  i wydatki na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych w wysokości 80.850zł oraz wydatki na realizację 
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 
w wysokości 1.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6 . 

 
§ 7 

Przyjmuje się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyj-
nymi zgodnie z załącznikiem nr 7. 
 

§8 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 8 
 

§ 9 
1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzą-

cych z budŜetu Unii Europejskiej  w części związanej z realizacją 
zadań gminy określa załącznik nr 9 . 

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzą-
cych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – Me-
chanizm Norweski w części związanej z realizacją zadań gminy 
określa załącznik nr 10 

3. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finanso-
wanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na progra-
my i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bez-
zwrotnych środków zagranicznych do wysokości kwot określonych 
w załącznikach nr  7, 9 i 10.  

 
§ 10 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do 
wysokości 1.000.000zł.  
 

§ 11 
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata 
następne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 
 

§ 12 
1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wy-

datków budŜetu w ramach działu klasyfikacji budŜetowej.  
2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień, o których 

mowa w punkcie 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. 
 

§ 13 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania i spłat kredytów i poŜyczek 
na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budŜetu do wysoko-
ści 1 000 000zł. 

 
§ 14 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budŜeto-
wych na rachunkach w innych bankach niŜ bank wykonujący bankową 
obsługę budŜetu gminy. 
 

§ 15 
Ustala się zasady wykonywania budŜetu: 
1. Zwroty wydatków dotyczące bieŜącego roku budŜetowego uznać 

jako zmniejszenie wydatków roku budŜetowego. 
2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku 

bieŜącego. 
 

§ 16 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 17 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 
 

§ 18 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01.01.2008r. 
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Dochody bud Ŝetu Gminy w roku 2008 
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/96/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18.12.2007r. 

BUDśET GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ NA 2008 R. 

Dział Treść Plan na 2008 

O10 Rolnictwo i łowiectwo   

    
wpływy z usług-dochody bieŜące 971 850,00 

razem dział 010: 971 850,00 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę   

    
wpływy z usług-dochody bieŜące 1 125 000,00 

razem dział 400: 1 125 000,00 

630 Turystyka   

    

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł-dochody majątkowe 2 125 000,00 

razem dział 630: 2 125 000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa   

           
     

RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   

dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub in-
nych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze-dochody bieŜące 36 000,00 

wpływy z usług-dochody bieŜące 50 000,00 

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami   

dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub in-
nych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze-dochody bieŜące 34 000,00 

wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości-dochody bieŜące 11 419,00 

wpływy z róŜnych dochodów-dochody bieŜące 200 000,00 

razem dział 700: 331 419,00 

750 Administracja publiczna   

            

Urzędy wojewódzkie   

dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dochody bieŜące 39 421,00 

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami-dochody bieŜące 780,00 

Urzędy Gmin   

pozostałe odsetki-dochody bieŜące 20 000,00 

razem dział 750: 60 201,00 

      

751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa   

    

dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami -prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców-
dochody bieŜące 

1 700,00 

razem dział 751: 1 700,00 

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa   

dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed-
nostkami samorządu terytorialnego -zadania z zakresu obrony cywilnej-dochody bieŜące 9 973,00 

razem dział 754: 9 973,00 

    



BUDśET GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ NA 2008 R. 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej 
oraz wydatki zwi ązane z ich poborem   

           
           

           
           

  

Podatek od działaności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-dochody bieŜące 10 000,00 

Podatek od nieruchomości-dochody bieŜące 7 960 417,00 

Podatek rolny-dochody bieŜące 170 860,00 

Podatek leśny-dochody bieŜące 1 350,00 

Podatek od środków transportowych-dochody bieŜące  160 640,00 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-dochody bieŜące 100 000,00 

wpływy z opłaty targowej-dochody bieŜące 6 000,00 

    

podatek od czynności cywilnoprawnych-dochody bieŜące 50 000,00 

wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej-dochody bieŜące 100 000,00 

wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw   

wpływy z opłaty skarbowej-dochody bieŜące 15 000,00 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej-dochody bieŜące 1 200,00 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych-dochody bieŜące 35 875,50 

odsetki od opłaty eksploatacyjnej-dochody bieŜące 14 932,00 

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-
dochody bieŜące 

7 500,00 

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu-dochody bieŜące 80 850,00 

wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń   

wpływy z róŜnych dochodów-dochody bieŜące 10 000,00 

udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa   

podatek dochodowy od osób fizycznych-dochody bieŜące 3 316 359,00 

podatek dochodowy od osób prawnych-dochody bieŜące 200 000,00 

razem dział 756: 12 240 983,50 

758 RóŜne rozliczenia   

      

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-dochody bieŜące 3 626 880,00 

dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin)-dochody majątkowe 

101 033,00 

razem dział 758: 3 727 913,00 

801 Oświata i wychowanie  

       

odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych-dochody bieŜące 216 000,00 

odpłatność za przedszkola-dochody bieŜące 300 000,00 

odpłatność za obozy sportowe-dochody bieŜące 28 000,00 

razem dział 801: 544 000,00 

852 Pomoc społeczna   

Odpłatność za usługi opiekuńcze-dochody bieŜące 8 064,00 

wpływy z róŜnych dochodów-dochody bieŜące 600,00 

dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami -zapomogi-dochody bieŜące 

37 296,00 

dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)-
zapomogi-dochody bieŜące 

65 383,00 

dotacje na ubezpieczenia zdrowotne-dochody bieŜące 3 305,00 

dotacje na Ośrodek Pomocy Społecznej-dochody bieŜące 65 747,00 

dotacje na świadczenia rodzinne,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez-
pieczenia społecznego-dochody bieŜące 

1 187 306,00 

dotacje na doŜywianie-dochody bieŜące 17 949,00 

razem dział 852: 1 385 650,00 

           
       



BUDśET GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ NA 2008 R. 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

dotacja na powiatowy punkt zbiórki opon-dochody bieŜące 30 000,00 

wpływy z opłaty produktowej-dochody bieŜące 4 000,00 

  razem dział 900: 34 000,00 

926 Kultura fizyczna i sport   

      

środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych-
dochody majątkowe 

3 715 725,00 

dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub in-
nych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze-dochody bieŜące 420 000,00 

wpływy z usług-dochody bieŜące 1 420 000,00 

 razem dział 926: 5 555 725,00 

 razem dochody bud Ŝetu gminy w roku 2008: 28 113 414,50 

    

Wydatki bud Ŝetu gminy w roku 2008   - 31 566 252,80ZŁ 

Załącznik nr 2 uchwały nr XIV/96/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18.12.2007r. 

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

O1008 melioracje wodne 20 000,00 

  wydatki bieŜące 20 000,00 

O1010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 5 291 413,80 

      

wydatki bieŜące, w tym: 1 540 230,80 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148 400,00 

wydatki majątkowe 3 751 183,00 

O1030 Izby Rolnicze 5 000,00 

  wydatki bieŜące, a w tym: 5 000,00 

  dotacje 5 000,00 

 razem dział: 5 316 413,80 

   

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę  elek-
tryczn ą, gaz i wod ę   

   

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

40002 Dostarczanie wody 1 125 000,00 

wydatki bieŜące w tym: 1 125 000,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131 945,00 

razem dział: 1 125 000,00 

      

Dział 600 - Transport i ł ączno ść  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

60016 Drogi publiczne gminne 148 000,00 

  wydatki bieŜące 148 000,00 

60011 Drogi publiczne krajowe 250 000,00 

    

wydatki majątkowe 250 000,00 

dotacja celowa z budŜetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych in-
nych jednostek sektora finansów publicz-

nych 

250 000,00 

 razem dział: 398 000,00 

   

Dział 630 - Turystyka  

   

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

63003 zadania w zakresie upowszechniania 
turystyki 2 500 000,00 

  wydatki majątkowe 2 500 000,00 

 razem dział: 2 500 000,00 

   

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa   

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej  542 520,00 

    

wydatki bieŜące, a w tym: 542 520,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń 294 520,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo-
ściami 44 400,00 

wydatki bieŜące 24 400,00 

wydatki majątkowe 20 000,00 

  razem dział: 586 920,00 
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BUDśET GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ NA 2008 R. 

Dział 710 Działalno ść usługowa  

   

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

71013 prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 40 000,00 

  wydatki bieŜące 40 000,00 

71004 plany zagospodarowania przestrzennego 40 000, 00 

  wydatki bieŜące 40 000,00 

71095 pozostała działalno ść 20 000,00 

  wydatki bieŜące 20 000,00 

 razem dział: 100 000,00 

Dział 750 - Administracja publiczna  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

75011 Urzędy Wojewódzkie   

      

wydatki bieŜące, a w tym: 39 421,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 421,00 

razem: 39 421,00 

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)   

    
wydatki bieŜące 90 500,00 

razem : 90 500,00 

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawch 
powiatu)   

        

wydatki bieŜące, a w tym: 1 989 052,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 507 998,00 

wydatki majątkowe 105 000,00 

razem: 2 094 052,00 

75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorial-
nego   

    
wydatki bieŜące 32 000,00 

razem: 32 000,00 

75095 Pozostała działalno ść   

    
wydatki bieŜące: 4 875,00 

razem: 4 875,00 

 razem dział: 2 260 848,00 

   

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pa ń-
stwowej, Kontroli i Ochrony Prawa  

 oraz s ądownictwa  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 
Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa   

wydatki bieŜące,a w tym: 1 700,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 700,00 

  razem dział: 1 700,00 

    

Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo-
Ŝarowa  

   

rozdział Treść Plan   

1 2 3 

75404 Komendy wojewódzkie policji    

      

wydatki bieŜące, a w tym: 35 000,00 

dotacje 35 000,00 

razem:        35 000,00     

75412 ochotnicze stra Ŝe poŜarne   

      

wydatki bieŜące, a w tym:        43 000,00     

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          6 000,00     

razem:        43 000,00     

75414 Obrona cywilna   

      

wydatki bieŜące, a w tym:          9 973,00     

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          9 973,00     

razem dział: 87 973,00 

   

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizyc znych 
i od innych jednostek  

nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ą-
zane z ich poborem  

   

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

75647 
pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

nale Ŝności bud Ŝetowych   

    
wydatki bieŜące, w tym: 18 000,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 000,00 

 razem dział: 18 000,00 

   

Dział 757 - Obsługa długu publicznego  

   

rozdział Treść Plan 

1 2 3 

75702 
Obsługa papierów warto ścio-
wych,kredytów i po Ŝyczek jst   

      

wydatki bieŜące, a w tym: 367 200,00 

wydatki na obsługę długu gminy 367 200,00 

razem dział: 367 200,00 

   

Dział 758 Ró Ŝne rozliczenia  

   

rozdział Treść Plan   

1 2 3 

75818 rezerwy ogólne i celowe 80 000,00 

    
wydatki bieŜące 80 000,00 

razem: 80 000,00 

75814 róŜne rozliczenia finansowe 101 033,00 

wydatki majątkowe 101 033,00 

razem: 101 033,00 

75831 
część równowa Ŝąca subwencji ogólnej dla 

gmin 595 802,00 

  wydatki bieŜące 595 802,00 

 razem dział: 776 835,00 

    



BUDśET GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ NA 2008 R. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie  

    

rozdział Treść Plan   

1 2 3 

80101 Szkoły podstawowe   

      

wydatki bieŜące, a w tym: 2 828 417,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 982 767,00 

razem: 2 828 417,00 

80104 Przedszkola   

      

wydatki bieŜące,a w tym: 1 623 193,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 115 338,00 

razem: 1 623 193,00 

80110 Gimnazja   

      

wydatki bieŜące, a w tym: 1 995 236,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 483 186,00 

razem: 1 995 236,00 

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół   

      

wydatki bieŜące, a w tym: 271 700,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 237 500,00 

razem: 271 700,00 

80148 stołówki szkolne   

      

wydatki bieŜące, a w tym: 270 650,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 650,00 

razem: 270 650,00 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 1 00,00 

  wydatki bieŜące 29 100,00 

80195 pozostała działalno ść 13 200,00 

    
wydatki bieŜące, a w tym: 13 200,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 500,00 

80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 140 000,00 

  wydatki bieŜące 140 000,00 

 razem dział: 7 171 496,00 

   

Dział 851 - Ochrona zdrowia  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   

        

wydatki bieŜące, a w tym: 80 850,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 600,00 

dotacje 15 000,00 

razem: 80 850,00 

85153 zwalczanie narkomanii   

    
wydatki bieŜące 1 000,00 

razem : 1 000,00 

85195 Pozostała działalno ść   

wydatki bieŜące, a w tym: 24 500,00 

dotacje 24 500,00 

razem: 24 500,00 

  razem dział: 106 350,00 

      

Dział 852 - Pomoc społeczna  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe   

    
wydatki bieŜące 256 774,00 

razem: 256 774,00 

85213 

składki na ubezpieczenia zdrowotne opła-
cane za osoby pobieraj ące niektóre świad-
czenia z pomocy społecznej oraz niektóre 

świadczenia rodzinne 

  

    
wydatki bieŜące 3 305,00 

razem: 3 305,00 

85215   Dodatki mieszkaniowe   

    
wydatki bieŜące 20 000,00 

razem: 20 000,00 

85212 
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyj-
na oraz składki na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

  

      

wydatki bieŜące, a w tym: 1 187 906,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 620,00 

razem: 1 187 906,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej   

        

wydatki bieŜące, a w tym: 468 980,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 389 700,00 

wydatki majątkowe 5 000,00 

razem: 473 980,00 

85295 Pozostała działalno ść   

    
wydatki bieŜące 88 529,00 

razem: 88 529,00 

  razem dział: 2 030 494,00 

   

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  

   

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

85401 Świetlice szkolne   

      

wydatki bieŜące, a w tym: 123 250,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105 450,00 

razem: 123 250,00 

85412 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyn-

ku dzieci i młodzie Ŝy szkolnej, a tak Ŝe 
szkolenia młodzie Ŝy  

  

      

wydatki bieŜące, a w tym: 20 000,00 

dotacje 20 000,00 

razem : 20 000,00 

85415 Pomoc materialna dla uczniów   

      

wydatki bieŜące, a w tym: 54 000,00 

dotacje 15 000,00 

razem: 69 000,00 

85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   

wydatki bieŜące 777,00 

razem: 777,00 

RAZEM DZIAŁ: 213 027,00 

      



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

   

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

90003 oczyszczanie miast i wsi   

    
wydatki bieŜące 43 000,00 

razem: 43 000,00 

90002 Gospodarka odpadami   

      

wydatki bieŜące, a w tym: 30 000,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 000,00 

razem gospodarka odpadami: 30 000,00 

90013 schroniska dla zwierz ąt   

    
wydatki bieŜące 16 000,00 

razem: 16 000,00 

90020 
wpływy i wydatki zwi ązane z gromadze-

niem środków z opłat produktowych 4 000,00 

  wydatki bieŜące 4 000,00 

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg   

    
wydatki bieŜące 290 000,00 

razem: 290 000,00 

90005 ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu   

wydatki bieŜące 691 995,00 

razem: 691 995,00 

  razem dział: 1 074 995,00 

    

BUDśET GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ NA 2008 R. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o  

    

rozdział Treść Plan  

1 2 3 

92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby   

      

wydatki bieŜące, a w tym: 300 000,00 

dotacje 300 000,00 

razem  300 000,00 

92195 Pozostała działalno ść   

      

wydatki bieŜące, a w tym: 12 500,00 

dotacje 8 500,00 

razem: 12 500,00 

92116 Biblioteki   

  wydatki bie Ŝące, a w tym: 157 000,00 

  dotacje 157 000,00 

 razem dział : 469 500,00 

   

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport  

    

rozdział Treść Plan   

1 2 3 

92601 Obiekty sportowe 4 561 001,00 

  wydatki majątkowe 4 561 001,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu   

wydatki bieŜące, a w tym: 2 400 500,00 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 274 500,00 

razem: 2 400 500,00 

  razem dział: 6 961 501,00 

      

Administracja Zasobów 
Komunalnych informuje, 
Ŝe na terenie gminy Go-
czałkowice-Zdrój w okre-
sie od dnia 01.02.2008 do 
dnia 31.01.2009 obowiązy-
wać będę następujące ta-
ryfy:  
 
Wyciąg z uchwały nr XIV/-
105/2007 Rady Gminy Go-
czałkowice-Zdrój z dnia 

18.12.2007 
 
4. Rodzaje i wysokość cen 
 
Wysokość cen za 1 m3 do-
starczonej wody i 1 m3 ode-
branych ścieków na okres 
od dnia 01.02.2008 r. do 
dnia 31.01.2009 r., będzie 
się kształtować w następują-
cy sposób: 

L.p. 
Taryfowa 

grupa odbior-
ców 

Wyszczegól-
nienie 

Cena Jednostka 
miary 

netto   

1 2 3 4 5 

1. 

Gospodarstwa 
domowe i 
pozostali 
odbiorcy 

cena za 1 m3 
dostarczonej 
wody 

3,50 zł/m3 

NOWE TARYFY  
ZA WODĘ  I  ŚCIEKI  

4.2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki 

L.p. 
Taryfowa 

grupa odbior-
ców 

Wyszczegól-
nienie 

Cena Jednostka 
miary 

netto   

1 2 3 4 5 

1. 

Gospodarstwa 
domowe i 
pozostali 
odbiorcy 

cena za 1 m3 
odprowadzo-
nych ścieków 

5,74 zł/m3 

Do cen opłat określonych w 
kolumnach 4 tabel 4.1. i  4.2. 
dolicza się podatek od towarów i 
usług, w wysokości określonej 
odrębnymi przepisami. 
 

Jednocześnie informujemy, 
Ŝe na sesji w dniu 22.01.2008 
Rada Gminy Goczałkowice-
Zdrój podjęła uchwałę o ustale-
niu dopłat do usług kanalizacyj-
nych i przyjęła dopłatę do taryfy 
dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków obowiązującą od dnia 
01.02.2008 do dnia 31.01.2009  
do wszystkich odbiorców usług 
kanalizacyjnych w sposób nastę-
pujący: 

 
- w zakresie odprowadzania 
ścieków:  2,00 zł do 1 m3 ście-
ków                                                            

(dopłata z Vat 7% wynosić bę-
dzie:  2,14 zł do 1 m3 ścieków). 
 

Wobec przyjęcia przez Ra-
dę Gminy dopłat do taryf  infor-
mujemy, Ŝe na terenie gminy 
Goczałkowice - Zdrój w okresie 
od dnia 01.02.2008 do dnia 31-
.01.2009 obowiązywać będę 
następujące ceny płacone przez 
wszystkich odbiorców usług 
wodociągowo- kanalizacyjnych: 
 
Za wodę dostarczoną z gminnej 
sieci w wysokości: 3,50 zł za 1 
m3 wody (z Vat 7%: 3,75 zł za 1 
m3 wody) 
Za ścieki odprowadzane do 
gminnej sieci kanalizacji sani-
tarnej w wysokości: 3,74 zł za 
1 m3 ścieków (z Vat 7%: 4,00 
zł za 1 m3 ścieków) 

4.1.  Wysokość cen za dostarczoną wodę 



w sprawie: opinii o mo Ŝliwo ści 
sfinansowania deficytu w kwo-
cie 3.452.838,30 zł przedsta-
wionego w projekcie bud Ŝetu 
na 2008 rok Gminy Goczałko-
wice-Zdrój 
 
Na podstawie art. 172 ust. l pkt l 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych 
(Dz. U z 2005 r. Nr 249, póz. 
2104 z późn. zm.), art. 13 pkt 2, 
art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regional-

nych izbach obrachunkowych (jt. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 z 
późn. zm.) IV Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach uchwala co nastę-
puje: 
 

§1. 
Wydaje się pozytywną opinię o 
moŜliwości sfinansowania deficy-
tu w kwocie 3.452.838,30 zł 
przedstawionego w projekcie 
budŜetu na 2008 rok Gminy Go-
czałkowice-Zdrój. 

 
§2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem podjęcia. 
 
Uzasadnienie: 
W przedstawionym projekcie 
budŜetu gminy na rok 2008 do-
chody wynoszą 28.113.414,50 zł, 
a wydatki 31.566.252.80 zł. Defi-
cyt budŜetowy ustalony jako 
róŜnica między dochodami a 
wydatkami wynosi więc 
3.452.838,30 zł. 
Jako źródła pokrycia deficytu 
wskazano kredyt i poŜyczki. 
Przedstawiony deficyt budŜetowy 
na 2008 rok stanowi 12,3 % pla-
nowanych dochodów budŜeto-
wych. 

Informacje zawartych w objaśnie-
niach do projektu budŜetu na 
2008 rok wskazują na moŜliwość 
uzyskania przez gminę środków 
ze wskazanych źródeł w wysoko-
ści zapewniającej pokrycie zało-
Ŝonego deficytu. 
 

PRZEWODNICZĄCY  
IV Składu Orzekaj ącego 

mgr Paweł Drzazga 
 
Od niniejszej uchwały przysługu-
je odwołanie do pełnego składu 
Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach, w 
terminie 14 dni od daty jej dorę-
czenia. 

O P I N I E  R E G I O N A L N E J  I Z B Y   
O B R A C H U N K O W E J  W  K AT O W I C A C H  

w sprawie: opinii o prawidłowo-
ści doł ączonej do projektu 
uchwały bud Ŝetowej na 2008 
rok prognozy kwoty długu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, ze 
szczególnym uwzgl ędnieniem 
zapewnienia przestrzegania 
przepisów ustawy dotycz ących 
uchwalania i wykonywania 
budŜetów w nast ępnych la-
tach. 
 
Na podstawie art. 172 ust. l pkt 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych (jt. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 249, póz. 
2104 z późn. zm.), art. 13 pkt 2, 
art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 paź-
dziernika 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (jt. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 z 
późn. zm.), IV Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach uchwala co nastę-
puje: 
 

§1. 
Wydaje się pozytywną opinię o 
prawidłowości dołączonej do 
projektu uchwały budŜetowej na 
2008 rok prognozy kwoty długu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zapewnienia przestrzegania 
przepisów ustawy dotyczących 
uchwalania i wykonywania bu-
dŜetów w następnych latach. 
 

§2. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem podjęcia 
 
Uzasadnienie: 
Według przedłoŜonej prognozy, 
dług gminy wyliczony zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Finan-
sów z dnia 20 czerwca 2006 roku 
w sprawie szczegółowego sposo-
bu klasyfikacji tytułów dłuŜnych 
zaliczanych do państwowego 
długu publicznego, w tym do 
długu Skarbu Państwa (Dz. U. z 
2006 r. Nr 112, póz. 758) wynie-
sie na koniec 2008 roku 12-
.105.189 zł. 
Dług gminy wykazany na koniec 
2008 roku podlegał będzie spła-
cie w latach 2009-2017. 
Prognozowana łączna kwota 
długu gminy na koniec roku bu-
dŜetowego stanowi, według 
przedłoŜonych danych 43,1 % 
dochodów planowanych na 2008 

rok, co oznacza, iŜ nie 
przekracza ona dopuszczalnego 
60 % progu zadłuŜenia, określo-
nego w art. 170 ustawy o finan-
sach publicznych. 
Na podstawie   analizy  przedło-
Ŝonych  danych  IV Skład  Orze-
kający  nie  wnosi zastrzeŜeń do 
prognozy długu gminy na koniec 
roku budŜetowego i orzeka jak na 
wstępie. 

 
PRZEWODNICZĄCY  

IV Składu Orzekaj ącego 
mgr Paweł Drzazga 

 
Od niniejszej uchwały przysługu-
je odwołanie do pełnego składu 
Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach, w 
terminie 14 dni od daty jej dorę-
czenia. 

Uchwała Nr 4100/TW233/2007 z dnia 14 grudnia  
2007 roku IV Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

Uchwała Nr 4100/TW234/2007 z dnia 14 grudnia  
2007 roku IV Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

Region  
Beskidy 

 
W dniu 16 stycznia 2008 roku 

Rada Powiatu Pszczyńskiego 
podjęła uchwałę o przystąpienie 
Powiatu Pszczyńskiego do Sto-
warzyszenia „Region Beskidy”. 
Co zyskamy? 

Związane jest to z nowym 
okresem programowania na lata 
2007-2013 oraz moŜliwością 
łatwiejszego pozyskiwania środ-
ków finansowych w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicz-
nej Czechy-Polska oraz Polska-
Słowacja. Członkostwo w stowa-
rzyszeniu nie tylko Powiatowi 
Pszczyńskiemu, ale równieŜ 
jednostkom z terenu powiatu o 
charakterze niedochodowym daje 

moŜliwość ubiegania się o dofi-
nansowanie zadań w wysokości 
do 95% wydatków kwalifikowa-
nych projektu ( 85% Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego 
+ 10% budŜet państwa). RównieŜ 
Stowarzyszenie posiadające 
doświadczenie lat ubiegłych 
słuŜy pomocą w określaniu za-
dań moŜliwych do realizowania, 
moŜliwe jest takŜe otrzymanie 
bezpłatnego wsparcia przy pisa-
niu wniosków, formułowaniu 
celów i załoŜeń. Będąc członkiem 
powiat pszczyński oraz organiza-
cje utworzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
przykład gminne ośrodki kultury, 
stowarzyszenia, fundacje, uczel-
nie wyŜsze, izby gospodarcze, 
szkoły, policja, słuŜby ratownicze 
oraz inne organizacje nonprofit 
mogą realizować projekty między 

innymi w następujących katego-
riach: edukacja, kultura, gospo-
darka, ochrona środowiska, 
sport, turystyka, promocja. Atu-
tem jest teŜ fakt, Ŝe powiat czy 
wyŜej wymienione jednostki nie 
muszą same szukać partnera z 
Czech lub ze Słowacji.  

 
 

Remont  
ulicy Głównej 
 

Radny Powiatu Pszczyńskie-
go Pan Józef Pabin wystąpił z 
interpelacją w sprawie remontu 
ulicy Głównej w Goczałkowicach-
Zdroju około 800mb na odcinku 
od ulicy Św. Anny do ulicy Jezior-
nej. W odpowiedzi na zapytanie 
Pana radnego Józefa Pabina 

Powiatowy Zarząd Dróg w 
Pszczynie informuje, Ŝe budŜet 
Powiatowego Zarządu Dróg na 
rok 2008 został ograniczony. Po 
odliczeniu kosztów utrzymania 
dróg, niezbędnych robót utrzyma-
niowych oraz niezbędnych re-
montów obiektów mostowych na 
inwestycje i  remonty pozostaje 
kwota 2.230.000,00 zł. Kwota ta 
podzielona została na poszcze-
gólne Gminy proporcjonalnie do 
ilości kilometrów dróg powiato-
wych w danej gminie. Na Gminę 
Goczałkowice-Zdrój przypada 
około 150.000,00 zł. Kwota ta 
rozdzielona została następująco: 
100.000,00 zł remont nawierzch-
ni ulicy Zimowej, 50.000,00 zł 
współpraca z Gminą Goczałkowi-
ce-Zdrój. Powiatowy Zarząd Dróg 

 
(Ciąg dalszy na stronie 22) 

W I A D O M O ŚC I  Z  P O W I A T U  



koncepcji Pani Zofii Szołdry 
zakłada kontynuację dotych-
czasowej działalności oraz 
uzupełnienie jej wieloma nowy-
mi pomysłami. Jest tego duŜo. 
Bardzo interesująco zapowiada 
się np. Koło ekspresji twórczej, 
MłodzieŜowy klub podróŜnika, 
wieczorne sesje muzyczne, 
„Nieuświadomione talenty”,  
Klub Gier Stolikowych, „W sta-
rym albumie mojego dziadka”, 
„Ty l ko b abc ia po traf i ” , 

„Rodzinne kreacje” czy Koło 
Szalonych Informatyków. Pro-
pozycje te są „w duŜej mierze 
oparte na wnioskach wynikają-
cych  z rozmów z mieszkańca-
mi Goczałkowic- przedstawicie-
lami róŜnych środowisk i grup 
wiekowych. Oferta konkursowa 
zawiera liczne referencje po-
twierdzające profesjonalizm, 
pomysłowość, zaangaŜowanie i 
talenty nowej Pani Dyrektor. 

 
Maria OŜarowska 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
 

Na czele GOK 

F E R I E  Z I M O W E  2 0 0 8 r .  
 
 Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju w dniach 15,17 .01.2008 zorganizował wyjazdy na lodowisko do Tychów, w 
których uczestniczyło 60 dzieci. Ponadto odbyły się dwa wyjazdy do kin 16.01.2008r. – Kinoplex  Bielsko – Biała oraz 18.01.2008r. kino 
IMAX Katowice, chętnych uczestników było aŜ 80. Dla młodszych dzieci GOK zorganizował bal przebierańców, w którym uczestniczyło 
ponad 60 dzieci. 

GOK 

P a s j a  P a n a  W a c k a  



PodziękowaniePodziękowaniePodziękowaniePodziękowanie    
 
 Chcieliśmy złoŜyć gorące podzięko-
wania wszystkim osobom, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania zabawy karna-
wałowej, która odbyła się 12 stycznia br. 
w „Złotej Podkowie” (Bowling) w Goczałko-
wicach-Zdroju – przede wszystkim Rodzi-
com za ogromny wkład pracy przed jak i 
w trakcie balu. 
 
 Dziękujemy serdecznie za okazane 
wsparcie finansowe, które traktujemy ja-
ko wyraz Państwa dobroci i chęci niesie-
nia pomocy potrzebującym : - Renacie i 
Jackowi Muszyńskim, - Halinie i Januszo-
wi śogała, - Katarzynie Krywult,  
- Natalii Kania, - Iwonie Pudełko,  
- Marioli Szpyrka, - Krzysztofowi  
Serdyńskiemu, - Tadeuszowi Szotek,  
- Restauracji „Promenada”, - Restauracji 
„Malwa”, - GOKSIR-owi oraz szczególne 
p o d z i ę k o w a n i a  w ł a ś c i c i e l o m  
„Złotej Podkowy”. 
 
 Dzięki Wam wszystkim nasza zabawa 
karnawałowa nabrała blasku w loterii 
fantowej, w walcu kotylionowym oraz w 
wyborze królowej i króla balu.  
 
 Wszyscy uczestnicy zabawy bawili się 
do białego rana. 
 

Rada RodzicówRada RodzicówRada RodzicówRada Rodziców    
przy Szkole Podstawowej nr 2przy Szkole Podstawowej nr 2przy Szkole Podstawowej nr 2przy Szkole Podstawowej nr 2    

im. Jana Pawła IIim. Jana Pawła IIim. Jana Pawła IIim. Jana Pawła II    
w Goczałkowicachw Goczałkowicachw Goczałkowicachw Goczałkowicach----ZdrojuZdrojuZdrojuZdroju    

Uzasadniając zgłoszenie 
swoje j kandydatury Pani  
Baborska zaznaczy ła, Ŝe 
„decyzja dotycząca udziału w 
konkursie na kierownika GZO w 
Goczałkowicach-Zdroju wypły-
wa z przeświadczenia, Ŝe do-
tychczasowa moja wiedza, 
umiejętności i talenty organiza-
torskie, jak i predyspozycje oso-
bowościowe takie jak: pracowi-
tość, dyspozycyjność i otwartość 
w podejmowaniu nowych i trud-

nych zadań, daje mi moŜliwość 
ubiegania się o to stanowisko.”  

W koncepcji pracy przedsta-
wionej w toku postępowania 
konkursowego Pani Baborska 
zwróciła uwagę na dobrą współ-
pracę z wszystkimi instytucjami 
działającymi na rzecz oświaty, 
znaczenie informacji, integrację 
osób pracujących w GZO w 
jeden mocny zespół oraz pozy-
skiwanie funduszy ze środków 
unijnych. 

 
Maria OŜarowska 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
 

Krajobraz duszy 
 
Uzewnętrznić siebie - … jakŜe najtrudniej, 
Pokazać oblicze bez swych tajemnic makijaŜu, 
Malować krajobraz swej duszy kolorami, których ciągle  nie 
starcza, 
Black & white kicz doskonały, 
Mieszczący zaledwie mazy emocji w tle, 
Mało wyrazistą głębię uczuć 
I nie zawsze malowane myślami słowa w światłocieniu istnie-
nia! 
Namalować siebie, prawdy o sobie odcieniami – jakŜe niemoŜ-
liwie, najtrudniej 
I jedynie czasem jak w tęczy rozkwitają na pędzlu Ŝycia kolory, 
- … bo zbyt rzadko artysta ze snu się budzi! 
 

______________________________________________ 

Popiół i diament 
    komuś – nikomu, …teŜ sobie! 
 
Nikt nie urodził się po to by nie Ŝyć - …pełnią swego losu, 
Choć zawsze za daleko spełnienie i za blisko pokusa, 
By tworzyć własne dzieje, …niŜ  Ŝyciu asystować w milczeniu, 
Rozpamiętując potem jedynie utracone nadzieje, 
Serca ognie błędne, wróŜby niechciane wieszczące smutek, 
Szybujące w myślach obietnice, drogi pokrętne bez celu, 
I ta jedna iskierka! - …Ŝe od niej w czasu popiele diament 
błyśnie, 
Niegasnącym blaskiem odrodzonej siły zauroczy wokoło świat  
i juŜ nic nie będzie takie, …jakie miałoby nie być! 
 

______________________________________________ 

Moondance 
(Roztańczonej  Nocy!) 

 
Tańczą wróŜki z obłoków w rubinowym wieczora przypływie, 
Tańczą gwiezdne świetliki nad lasu czarnym kwiatem, 
Tańczy z nimi pan moon blaskiem dnia co śpiesznie minął, 
Tańczy wiatru wschodniego postać ciemna w świszczących 
porywach, 
Tańczy z marzeniem o wiośnie świat wokoło tej nocy 
I ja potańczę do jutrzenki porannego błysku 
- … w tym tańcu co go na poduszce dziejów ułoŜę! 
 
 

Paweł Nemojewski 
 
Goczałkowice-Zdrój, styczeń 2008  

KĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKI����

Zmiany w Gminnym  
Zespole O światy 

 W Goczałkowicach-Zdroju nie brakuje ludzi o duszy artysty, 
pasjonatów obdarzonych licznymi zdolnościami i talentami. Ludzi 
skromnych, którzy nie Ŝyją świetle jupiterów, nie występują na estra-
dzie ale tworzą niepowtarzalne utwory, które im serce dyktuje. Czy-
tając wiersze pisane do szuflady, często pod wpływem osobistych 
przeŜyć, aŜ prosi się, by je wyciągnąć na wierzch i przekazać innym. 
Właśnie z myślą o tych niepozornych, wspaniałych, bezimiennych 
twórcach wznawiamy specjalny kącik literacki i gorąco zachęcamy 
do współpracy.  Czekamy na kolejne utwory.  

Maria OŜarowska 



w sprawie rozliczenia  
rocznego podatku dochodowego 

od osób fizycznych za 2007 r. 
 

Naczelnik Urz ędu Skarbowego w Pszczynie informuje: 
zeznania roczne za 2007 r. (termin składania zezna ń 30.04.2008 r.) 
moŜna składać osobiście w godzinach pracy Urzędu: 
 poniedziałek  godz. 7,00 – 18,00 
 wtorek – piątek  godz. 7,00 – 15,00 
 
a w okresie od 21.04 2008 r. do 30.04.2008 r.  : 

 
w godzinach: 7,00 – 17,00 

w poniedziałki w godzinach 7,00 – 18,00 
 
lub listem poleconym za opłatą pocztową na adres: 

Urząd Skarbowy w Pszczynie 
ul. 3 Maja 4 

43-200 Pszczyna 
 
Wpłat dokonać moŜna na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego 
w Pszczynie na konto: 

NBP O/O Katowice Nr 20101012123060302223000000 
lub w kasie Urzędu. 
Kasa czynna: poniedziałek  godz. 7,30 – 16,30 
  wtorek – piątek  godz. 7,30 – 13,00 
 
Informację telefoniczną na temat rocznych rozliczeń podatkowych 
moŜna uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie pod numerami 
telefonu: 
 032-449-22-10;  032-449-22-61;  032-449-22-63                                        
 centrala -  032- 449-22-00 
 
albo osobiście.       

Naczelnik Urz ędu Skarbowego 
w Pszczynie 

mgr Bogusław Szarzy ński 

KOMUNIKATY NACZELNIKA URZ ĘDU SKARBOWEGO W PSZCZYNIE 

Lp. Nazwa Siedziba  Nr KRS  

1 Ochotnicza Stra Ŝ PoŜarna w Pszczynie  ul. Basztowa 8, 43-200 Pszczyna 0000144457 

2 Ochotnicza Stra Ŝ PoŜarna  ul. Wałowa 10, 43-225 Wola 0000145518 

3 Ludowy Klub Sportowy „NADWI ŚLAN GÓRA”  ul. Rybacka 4, 43-227 Góra 0000234732 

4 Ludowy Klub Sportowy „ZNICZ” Jankowice  ul. śubrów 36 A, 43-215 Jankowice 0000171008 

5 
Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzie Ŝy 

„OMNIBUS”  
ul. Świerczewskiego 10, 

43-200 Pszczyna, Poręba 
0000237488 

6 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo śledzeniem Umysłowym 

Koło w Pszczynie  ul. dr W. Antesa 1, 43-200 Pszczyna 0000055636 

7 Pszczyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Post ępu w Chirurgii  ul. dr W. Antesa 11, 43-200 Pszczyna 0000165425 

8 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus” w Gilow icach  ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna 0000232335 

9 Stowarzyszenie dla Rozwoju Ortopedii Ziemi Pszczy ńskiej „Ortyna”  ul. Antesa 3, 43-200 Pszczyna 0000109116 

10 Górniczy Klub Sportowy „Piast” Wola  ul. Poprzeczna 3, 43-225 Wola 0000116683 

11 Stowarzyszenie Hospicjum św. Ojca Pio  ul. Skłodowskiej 1, 43-200 Pszczyna 0000130935 

12 „Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych”  ul. Rymarska 2, 43-200 Pszczyna 0000241956 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, Ŝe na terenie powiatu 
pszczyńskiego działają następujące organizacje poŜytku publicznego:  

Podatnicy składający zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38) mogą przekazać 1% swojego podatku naleŜnego na jed-
ną z wyŜej wymienionych organizacji poŜytku publicznego. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego - mgr Bogusław Szarzyński 

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE 
W PODATKU VAT W 2008r. 

 
 W związku ze zmianą brzmienia przepisu art. 113 ust.1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 19 
września 2007r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych 
wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. 
Nr 192, poz. 1382) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie 
podaje co następuje: 
 
Od 2008r. zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym 
mowa w znowelizowanym art. 113 ust. 1 ustawy nie ma zasto-
sowania do podatników, u których wartość sprzedaŜy opodat-
kowanej w 2007r. przekroczyła kwotę 39.700 zł, pomimo nie 
przekroczenia nowego limitu uprawniającego do tego  zwolnie-
nia na 2008r., określonego w kwocie 50.000 zł. 
Podatnicy, u których wartość sprzedaŜy opodatkowanej prze-
kroczyła w 2007r. kwotę 39.700 zł tracą prawo do zwolnienia 
od podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia tej 
kwoty. Ze zwolnienia tego będą oni mogli ponownie skorzystać 
dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym 
utracili to prawo. Zatem sam fakt podwyŜszenia limitu upraw-
niającego do zwolnienia od podatku od 2008r. do 50.000 zł nie 
oznacza, Ŝe podatnicy, którzy przekroczyli obowiązujący w 
2007r. limit 39.700 zł mogą korzystać w 2008r. ze zwolnienia 
od podatku od towarów i usług.  
Wobec tego zwracam się do Podatników aby dokładnie zapo-
znali się z przepisami prawa. 
 

Na oryginale podpisał: 
Naczelnik Urz ędu Skarbowego w Pszczynie  

mgr Bogusław Szarzy ński  
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 Segregacja odpadów 
komunalnych to zbieranie 
odpadów do specjalnie ozna-
kowanych worków, z podzia-
łem na rodzaj materiałów 
( surowców), z jakiego zosta-
ły wyprodukowane. Segrega-
cja to podstawowa i jak się 
okazuję najskuteczniejsza 
metod ograniczenia ilości 
odpadów podlegających uty-
lizacji poprzez składowanie 
na wysypiskach. Ten sposób 
zbiórki odpadów pozwala na 
odzysk surowców nadają-
cych się do ponownego uŜyt-
ku lub przetworzenia i wyko-
rzystania przy produkcji no-
wych materiałów. Cztery 
podstawowe surowce, które 
podlegają recyklingowi to 
plastik, szkło, puszki oraz 
makulatura. 
Podstawowym celem funk-
cjonowania systemu segrega-
cyjnej zbiórki odpadów są: 
� ochrona zasobów natural-

nych - zastosowanie su-
rowców wtórnych zmniej-
szy zastosowanie surow-
ców pierwotnych i niedo-

bór zapasów bogactw natu-
ralnych, 

� ochrona środowiska - wy-
dobywanie surowców i 
przetwarzanie ich na dobra 
konsumpcyjne jest nie-
ustannie związane z obcią-
Ŝeniem i niszczeniem śro-
dowiska; oznacza to, Ŝe 
ochrona zasobów natural-
nych jest jednocześnie 
ochroną środowiska, 

� oszczędność energii - su-
rowce wtórne są nośnikami 
energii, ich wykorzystanie 
prowadzi do ochrony ener-
gii tak długo, jak nakład 
energii na ich odzyskanie 
jest mniejszy od energii, 
którą w sobie zawierają i 
którą da się dzięki nim 
uzyskać. Oszczędzanie 
energii jest zatem takŜe 
ochroną środowiska. 

O przetwarzaniu szkła, zło-
mu czy makulatury moŜna w 
znany wszystkim sposób 
mówić, pisać. Ich sposób jest 
znany i oczywisty a efekt 
uzyskany wiadomy. 
 

Najczęściej spotykanym two-
rzywem sztucznym to tzw. 
PET jest to skrót nazwy two-
rzywa sztucznego znanego 
od lat 40. Jego pełna nazwa 
to politereftalan etylenu. Od 
połowy lat siedemdziesiątych 
coraz więcej zuŜywa się go 
do wytwarzania opakowań, 
głównie butelek do napojów. 
Butelka z plastiku o popular-
nej nazwie PET stała się jed-
nym z najbardziej kłopotli-
wych odpadów XXI wieku. 
Problem ten dotyczy wszyst-
kich wysoko uprzemysłowio-
nych krajów kuli ziemskiej. 
Według statystyk tylko w 
Polsce opróŜnianych jest 
rocznie 110 tysięcy ton bute-
lek PET. Jedna tona to 25 
tys. sztuk, co łącznie daje w 
skali roku 2 miliardy 750 
milionów butelek wyrzuca-
nych na wysypiska. Roczny 
odzysk w Polsce wynosi tyl-
ko 140 ton (czyli 35 milio-
nów sztuk). Miesięcznie na 
wysypisko trafiają więc ty-
siące ton tych butelek i w  
przeraŜającym tempie za-
śmiecają otoczenie i lawino-
wo powiększają polskie wy-
sypiska. Plusem opakowań 
PET jest moŜliwość ich po-
wtórnego przetwarzania, w 
wyniku którego powstają: 
włókna i przędze (np. przę-
dza dywanowa, przędza dla 
przemysłu tekstylnego), płyty 
i folie (do formowania wszel-
kiego rodzaju tacek, pojem-
ników i pudełek), meble, 

części wyposaŜenia wnętrz 
samochodów, Ŝywice polie-
strowe. Włókna wytwarzane 
z odzyskanego PET-u są 
przeznaczane na wypełnienia 
do ubrań, skafandrów, śpiwo-
rów bądź zabawek, odpo-
wiednio przetworzone są 
natomiast wykorzystywane 
jako włókna do wytwarzania 
materiałów na ubrania 
(bluzy, kurtki itp.). Włókna z 
PET-u są równieŜ wykorzy-
stywane na materiały na bu-
ty, plecaki i parasole, włókna 
grube stosuje się na dywaniki 
i tapicerkę do samochodów.  
Spalając w piecach, a takŜe 
na wolnym powietrzu (przy 
okazji palenia ognisk) mate-
riały z tego tworzywa, przede 
wszystkim butelki wytwarza-
ją się duŜe ilości silnie tok-
sycznych dioksyn. Dioksyny 
są związkami chemicznymi, 
które nawet w śladowych 
ilościach są niebezpieczne – 
są one 10 tys. razy bardziej 
trujące od cyjanku potasu jak 
np. TCDD - najsilniejsza z 
dioksyn. Związki te są rako-
twórcze, działają mutagen-
nie, naruszają strukturę kodu 
genetycznego, obniŜają od-
porność immunologiczną,… 
 

Najbli Ŝszy  
termin zbiórki  

posegregowanych  
odpadów to 4 , 5 , 6 , 7 

luty 2008 r. 

P R O G R A M   
O G R A N I C Z E N I A   
N I S K I E J  E M I S J I  
 
 Przypominamy, Ŝe na terenie naszej Gminy konty-
nuowany jest program obniŜenia niskiej emisji. Umowa z 
WFOŚiGW została przedłuŜona do dnia 30 czerwca 
2008 roku , po tym terminie program zostanie zakończo-
ny. Informujemy, Ŝe dofinansowanie do modernizacji 
kotłowni moŜe wynieść do 7 000 zł. 
 
 Wszystkich zainteresowanych wymianą kotła 
(modernizacją kotłowni) zapraszamy do punktu konsulta-
cyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 15:30 do 19:00  
tel. 032/2127526 

 Informuję, Ŝe istnieje 
moŜliwość uzyskania dotacji 
na likwidację odpadów azbe-
stowych powstałych przy 
likwidacji pokryć dachowych 
i elewacji.  
Przed przystąpieniem do in-
westycji naleŜy zapoznać się 
z zasadami przyznawania 
dotacji oraz dopełnić wszyst-
kich formalności z tym zwią-
zanych. 
Niedopełnienie formalności 
wymaganych przy ubieganiu 
się o dotację równoznaczne 
jest z odmową udzielenia 
dotacji. 
Przypominam jednocześnie, 
Ŝe zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Gospodarki z 
dnia 2 kwietnia 2004r. w 
sprawie sposobów i warun-
ków bezpiecznego uŜytkowa-
nia i usuwania wyrobów za-
wierających azbest  (Dz.U. z 
2004r. Nr 71 poz. 649) prace 

polegające na zabezpieczeniu 
i usuwaniu wyrobów zawie-
rających azbest w obiektach i 
urządzeniach budowlanych 
mogą być wykonywane wy-
łącznie przez wykonawców 
posiadających odpowiednie 
zezwolenia. 
 Właściciel, uŜytkow-
nik wieczysty lub zarządca 
nieruchomości obowiązany 
jest przed rozpoczęciem in-
westycji zgłosić prace pole-
gające na zabezpieczeniu lub 
usuwaniu wyrobów zawiera-
jących azbest do właściwego 
organu administracji archi-
tektoniczno-budowlanej.  
  
Szczegółowe informacje: 
Urząd Gminy Goczałkowi-
ce-Zdrój pokój Nr 205,   
tel. 0/32  738 70 38 w. 205.          
 

Wójt Gminy  
Krzysztof Kanik 

S E G R E G A C J A  O D P A D Ó W  

AZBEST 



 Agencja Rynku Rolnego 
uprzejmie informuje, Ŝe 31 
stycznia 2008 roku upływa 
termin składnia wniosków od 
producentów mleka o zatwier-
dzenie umowy oddania w uŜy-
wanie (dzierŜawę) indywidual-
nej ilości referencyjnej (IIR) w 
roku kwotowym 2007/2008. 
Dostawca moŜe część swojej 
kwoty mlecznej (IIR) oddać w 
uŜywanie (wydzierŜawić) inne-
mu dostawcy. Musi jednak pa-
miętać, Ŝe oddanie w uŜywanie 
traktowane jest jako NIEWY-
KORZYSTANIE IIR. JeŜeli 
dostawca do końca danego roku 
kwotowego nie wykorzysta 70% 
IIR, która przysługiwała mu na 
dzień 1 kwietnia tego roku kwo-
towego, to niewykorzystana 
część IIR (w tym równieŜ część 
oddana w uŜywanie) zostanie 
mu cofnięta. 
Przy zawieraniu umowy odda-
nia w uŜywanie IIR naleŜy 
pamiętać, Ŝe: 
� Oddać w uŜywanie moŜna 

tylko niewykorzystaną w 
danym roku kwotowym IIR 
lub jej część. 

� Umowa oddania w uŜywanie 

IIR jest waŜna w okresie 
jednego roku kwotowego (tj.  
od 1 kwietnia do 31 marca 
następnego roku). Wygasa 
ona automatycznie ostatnie-
go dnia roku kwotowego, tj. 
31 marca. JeŜeli dostawca 
zamierza ponownie oddać w 
uŜywanie IIR – musi za-
wrzeć nową umowę. 

� Umowa oddania w uŜywanie 
IIR moŜe być zawarta wy-
łącznie pomiędzy dostawca-
mi hurtowymi, dostawcami 
bezpośrednimi lub dostawcą 
hurtowym a dostawcą bezpo-
średnim, posiadającymi 
gospodarstwa rolne na 
terenie działania tego sa-
mego Oddziału Terenowe-
go ARR (tego samego wo-
jewództwa). 

� Umowa oddania w uŜywanie 
IIR musi być zawarta w 
formie pisemnej i podpisana 
przez obie strony 
(oddającego w uŜywanie i 
biorącego w uŜywanie). 

� Wniosek o zatwierdzenie 
umowy oddania w uŜywanie 
IIR składa się od 1 sierpnia 
do 31 stycznia danego roku 

kwotowego. 
� IIR moŜe być oddawana w 

uŜywanie nie dłuŜej niŜ 
przez trzy kolejne lata kwo-
towe. 

W przypadku oddania w uŜywa-
nie IIR dla dostawcy hurtowego, 
oddający musi – w terminie 3 
dni od dnia zawarcia umowy – 
przedstawić jej kopię w podmio-
cie skupującym, aby uzyskać 
potwierdzenie stopnia wykorzy-
stania IIR. Podmiot skupujący 
potwierdza stopień wykorzysta-
nia IIR we wniosku o zatwier-
dzenie umowy oddania w uŜy-
wanie IIR (na formularzu ARR). 
Wypełniony wniosek wraz z 
kopią zawartej umowy oraz 
dokumentami potwierdzającymi 
posiadanie gospodarstwa rolne-
go (przez obie strony umowy) 
oddający IIR składa osobiście 
lub przesyła do OT ARR 
(właściwego dla swojego miej-
sca zamieszkania albo siedziby) 
w terminie od 1 sierpnia do 31 
stycznia danego roku kwoto-
wego (liczy się data nadania w 
placówce pocztowej). 
W przypadku oddania w uŜywa-
nie IIR dla dostawcy bezpośred-

niego, oddający – niezwłocznie 
po zawarciu umowy – składa 
osobiście lub przesyła do OT 
ARR (właściwego dla swojego 
miejsca zamieszkania albo sie-
dziby), w terminie od 1 sierpnia 
do 31 stycznia danego roku 
kwotowego, wypełniony wnio-
sek o zatwierdzenie umowy 
oddania w uŜywanie IIR (na 
formularzu ARR) wraz z kopią 
zawartej umowy oraz dokumen-
tami potwierdzającymi posiada-
nie gospodarstwa rolnego (przez 
obie strony umowy). 
Po zawarciu umowy oddania w 
uŜywanie IIR i zatwierdzeniu jej 
przez dyrektora Oddziału Tere-
nowego ARR, umowy tej nie 
moŜna wypowiedzieć ani roz-
wiązać. 
Formularz wniosku o zatwier-
dzenie umowy oddania w uŜy-
wanie indywidualnej ilości refe-
rencyjnej dostępny jest na stro-
nie internetowej www.arr.gov.pl 
w zakładce „Kwotowanie pro-
dukcji mleka – Formularze”. 
 

ARR 

1. Nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu – obróbka 
skrawaniem - wymagane 
wykształcenie min. średnie 
techniczne oraz przygotowa-
nie pedagogiczne (praca w 
Pszczynie) 

2. Pracownik prod. ogrodni-
czej – wymagane wykształ-
cenie średnie lub wyŜsze 
ogrodnicze, mile widziana 
znajomośc fitopatologii i 
entomologii ogrodniczej 
(praca w Pszczynie ) 

3. Pracownik produkcji 
ogrodniczej do działu tech-
nicznego – wymagane wy-
kształcenie zawodowe lub 
średnie mechaniczne, znajo-
mośc podstaw mechanik i 
oraz uprawnienia spawacza 
elektrycznego i gazowego 
(praca: Gospodarstwo 
Ogrodnicze M. Mularski 

Pszczyna – tel 
032.3265820 ) 

4. Kadrowa – wymagane wy-
kształcenie wyŜsze, staŜ 
pracy w zawodzie (praca w 
Pszczynie) 

5. Pracownik administracyj-
no-kadrowy – wymagane 
wykształcenie średnie, ob-
sługa komputera, znajomość 
zagadnień kadrowych (praca 
½ etatu w Pszczynie) 

6. Kierownik magazynu, ma-
gazynier, operator formier-
ki – wymagane wykształce-
nie zawodowe, średnie, ob-
sługa komputera - dot. kie-
rownika, uprawnienia na 
wózek widłowy – dot. maga-
zyniera, wymagane  orzecze-
nie o stopniu niepełnospraw-
ności (praca w Porębie – 
tel.032/2120066) 

7. Magazynier – wymagane 
wykształcenie zawodowe, 
mile widziane uprawnienia 
na wózek widłowy ( praca w 
Pszczynie – tel. 032-
/2101107) 

8. Stolarz – wymagane wy-
kształcenie kierunkowe 
(praca Paraluk Pielgrzymo-
wice ul. Cieszyńska 8 - 
tel.032/4723089) 

9. Kucharz - wymagane wy-
kształcenie kierunkowe oraz 
staŜ pracy w zawodzie 
(praca w Pszczynie) 

10. Pracownik produkcji, pa-
kowacz – wymagana ksią-
Ŝeczka sanepidowska (praca 
w Pszczynie – 
tel.032/2103247) 

11. Elektroinstalator – wyma-
gane wykształcenie kierun-
kowe (praca w Kobiórze – 
kontakt: e-mail: biuro@beta-
sa.pl) 

12. Pracownik produkcji 
ogrodniczej – pracownik 
dyŜurny  – wymagane wy-
kształcenie średnie, najlepiej 

uregulowany stosunek do 
słuŜby wojskowej (praca w 
Pszczynie) 

13. Piekarz - wymagane wy-
kształcenie kierunkowe, staŜ 
pracy w zawodzie mile wi-
dziany (praca w Piasku, 
Pawłowicach, Goczałkowi-
cach) 

14. Kierowca C+ E (TIR) -   
wymagany staŜ pracy 
(transport pieczarek Niemcy, 
Holandia - tel.032/2128711- 
Funghi-Pol Studzienice) 

15. Kierowca z kat. prawa 
jazdy D – wymagane aktual-
ne uprawnienia (praca 
Pszczyna, Tychy, śory,  
Mikołów) 

16. Kierowca (kat. prawa jaz-
dy C+E, C) – wymagane 
świadectwo kwalifikacyjne, 
staŜ pracy w zawodzie 
(praca: kraj, zagranica) 

17. Operator koparki, łado-
warki, spycharki – wyma-
gane uprawnienia oraz staŜ 
pracy (praca w Suszcu) 

OFERTY PRAC Y 

KOMUNIKAT PRASOWY 
 

D z i e r Ŝ a w a  k w o t  m l e c z n y c h  
t y l k o  d o  3 1  s t y c z n i a  

 Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie infor-
muje, Ŝe aktualnie dysponuje ofertami pracy w 
następujących zawodach: 



 W dniu 10 stycznia 
został oficjalnie rozstrzygnię-
ty konkurs plastyczny na 
rysunek, który został wyko-
rzystany przy opracowaniu 
kalendarza do segregacyjnej 
zbiórki odpadów. 
Wiodącym tematem w rysun-
kach było „Jak chronię przy-
rodę”.  
Komisja w składzie: 
 
� Ksenia Skipioł 
� Gabriela Wrzoł 
� Dawid Krzepina 
� Krystyna Gimel  
 
wytypowała 4 plakaty do 
nagrody głównej, wykonane 
przez następujące osoby: 

 
� Karolina Hoza - VI b SP 

1 
� Oliwia Piłot - III b SP 1 
� Jakub Młodzik - I b  Gim-

nazjum 
� Anna Bagniewska - II b 

Gimnazjum  
 
WyróŜnione zostały prace 10 
osób: 
1. Ilona Bocheńska - VI a 

SP 1 
2. Jolanta Pudełko - V b SP 

1 
3. Joanna Englert - IV a SP 

1 
4. Joanna Jarzyna - II b   

Gimnazjum 
5. Joanna Czernecka - I b 

Gimnazjum 
6. Katarzyna Buczak - I b 

Gimnazjum 
7. Ewelina Gawlak - I a 

Gimnazjum  
8. Natalia Bryzek - Przed-

szkole  Nr 2 

9. Tomasz Krawczyk - 
Przedszkole Nr 2 

10. Julia Mączewska - Przed-
szkole Nr 1   

 

Projekt plastyczny: Jakub Młodzik, kl. Ib, Gimnazjum w Goczał-
kowicach-Zdroju 

Projekt plastyczny: Karolina Hoza, kl. VIb, SP Nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju 

Projekt plastyczny: Oliwia Piłot, kl. IIIb, SP Nr 1 w Goczałkowi-
cach-Zdroju 

Projekt plastyczny: Anna Bagniewska, kl. IIb, Gimnazjum w 
Goczałkowicach-Zdroju 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO 



U C H WA Ł Y  R A D Y  G M I N Y   
G O C Z A Ł K O W I C E - Z D R Ó J  

Uchwała nr XV/108/08 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 22.01.2008r.  

 
w sprawie: ustalenia maksymal-
nej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wy Ŝsze i zakłady 
kształcenia nauczycieli w 200-
8r. oraz specjalno ści i form 
kształcenia, na które dofinan-
sowanie jest przyznawane 

 
Na podstawie art. 18 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym    (Dz. U z 
2001r nr 142, poz. 1591 z poźn. 
zm.) i art. 70a ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 
674 z późn. zm.) oraz § 7 rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 29 marca 
2002r. w sprawie sposobu po-
działu środków na wspieranie 
doskonalenia zawodowego na-
uczycieli pomiędzy budŜety po-
szczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofi-
nansowywanych ze środków 
wyodrębnionych w budŜetach 
organów prowadzących szkoły, 
wojewodów, ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania 
oraz szczegółowych kryteriów i 
trybu przyznawania tych środków 
( Dz. U. nr 46 poz. 430 ) Rada 
Gminy Goczałkowice-Zdrój        w 
porozumieniu z dyrektorami szkól 
i przedszkoli, po zaopiniowaniu 
przez związki zawodowe uchwa-
la: 

§ 1 
1. Maksymalna kwota dofinan-

sowania opłat w 2008r., po-
noszonych przez nauczyciela 

za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyŜsze i zakła-
dy kształcenia nauczycieli 
wynosi 550,00 zł na jeden 
semestr, z zastrzeŜeniem 
ust. 3 pkt. 3. 

2. Dofinansowanie przeznacza 
się dla nauczycieli kształcą-
cych się w następujących 
specjalnościach: 
1) języki obce, 
2) pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza, 
3) fizyka, 
4) doradztwo zawodowe, 
5) bibliotekoznawstwo, 
6) inne specjalności związa-
ne z potrzebami szkoły lub 
przedszkola. 

3. Dofinansowanie jest przyzna-
wane nauczycielom podno-
szących kwalifikacje w nastę-
pujących formach kształce-
nia: 
1) studia podyplomowe - 
począwszy od II semestru, 
2) studia magisterskie uzu-
pełniające - począwszy od II 
roku. 
3) kursy kwalifikacyjne - jed-
norazowo, bez względu na 
czas trwania kursu.  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć 
Dyrektorom szkół i przedszkoli. 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gmi-
ny oraz szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem podjęcia. 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Uchwała Nr XV/109/2008 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 22.01.2008r.  

 
w sprawie: górnych stawek 
opłat z tytułu świadczenia 
usług usuwania odpadów        
komunalnych 
 

Na podstawie art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008) Rada Gminy Goczał-
kowice-Zdrój uchwala: 

§ 1 
1. Ustala się górną stawkę za 
usuwanie odpadów komunalnych 
przez firmy wywozowe w wyso-
kości 1,85 zł (plus obowiązujący 

podatek VAT) za jednorazowy 
wywóz 10 l. odpadów 
2. Górna stawka za wywóz odpa-
dów segregowanych wynosi 
0,41zł (plus obowiązujący poda-
tek VAT) za jednorazowy wywóz 
10 l. odpadów 
3. Ustala się górną stawkę za 
usuwanie nieczystości ciekłych 
ze zbiorników bezodpływowych 
oraz ich transportu do miejsca 
utylizacji w wysokości 26.00 zł
(plus obowiązujący podatek VAT) 
za jednorazowy wywóz 1 m3 
odpadów ciekłych 

§ 2 
Treść niniejszej uchwały zostanie 
podana do wiadomości miesz-
kańców w formie obwieszczeń 
rozplakatowanych na tablicach 
ogłoszeń w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych oraz w prasie lo-
kalnej "Wiadomości Goczałko-
wickie" 

§ 3 
Traci moc uchwała Rady Gminy 
Goczałkowice - Zdrój Nr XLVII/-
283/2006 Rady Gminy Goczałko-
wice – Zdrój z dnia 28.04.2006. w 
sprawie górnych stawek opłat za 
usuwanie i unieszkodliwienie 
odpadów komunalnych. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogło-
szenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Uchwała nr XV/107/2008 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 22.01.2008r. 

 
w sprawie: planu dofinansowa-
nia form doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli na rok 
2008 
 

Na podstawie art. 18 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym          (Dz. 
U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
poźn. zm.) i art. 70a ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 
97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 
2 i § 6 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 29 marca 2002r. w 
sprawie sposobu podziału środ-
ków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli pomię-
dzy budŜety poszczególnych 
wojewodów, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowywa-
nych ze środków wyodrębnio-
nych w budŜetach organów pro-

wadzących szkoły, wojewodów, 
ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków (Dz. 
U. nr 46 poz. 430) Rada Gminy 
Goczałkowice-Zdrój, na wniosek 
dyrektorów szkół i przedszkoli, 
po zaopiniowaniu przez związki 
zawodowe uchwala: 

§ 1 
Przyjąć plan dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2008, w 
brzmieniu stanowiącym załącz-
nik do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć 
Dyrektorom szkół i przedszkoli. 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy oraz szkołach i przed-
szkolach prowadzonych przez 
Gminę. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem podjęcia. 
 

__________________ 
 

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XV/107/08  

Rady Gminy  Goczałkowice-
Zdrój  

z dnia 22.01.2008r.  
 

PLAN  
DOFINANSOWANIA 

FORM DOSKONALENIA  
ZAWODOWEGO  
NAUCZYCIELI  
NA ROK 2008 

 
1. Dokonuje się następującego 
rozdziału środków finansowych 
na doskonalenie    zawodowe 
nauczycieli: 
1) organizacja warsztatów meto-
dycznych i przedmiotowych oraz 
innych form doskonalenia zawo-
dowego wynikających z potrzeb 
edukacyjnych – 7.400,00 zł 
w tym: 
szkoły: 3.800,00 zł 
przedszkola: 3.600,00 zł 
2) organizacja doskonalenia 
zawodowego nauczycieli  
szkół i przedszkoli – 1.000,00 zł 
3) szkolenie rad pedagogicznych 
– 6.500,00 zł 
w tym: 
szkoły: 4.100,00 zł 
przedszkola: 2.400,00 zł 
4) opłaty za kształcenie pobiera-
ne przez szkoły wyŜsze  
i zakłady kształcenia nauczycieli 
- 11.350,00 zł 
5) Razem – 26.250,00 zł 
w tym: 
szkoły: 20.250,00 zł 
przedszkola: 6.000,00 zł 
 

W okolicach Rontoka o tej porze 
roku jest pusto i cicho, ale to 
tylko pozory… Na zdjęciu ślady 
bytowania bobrów. 

FOTO TEMAT 



PoniŜej publikujemy apel 
Państwa Urszuli i Dawida Ko-
czorów zam. w Goczałkowi-
cach-Zdroju przy ul. Brzozowej 
o wsparcie przy okazji rocznych 
rozliczeń podatkowych. Ten 
jeden procent z podatku moŜe 
trafić do tych, którzy bardzo 
potrzebują pomocy i wsparcia, 
moŜe trafić do Pawełka. 
 

Redakcja 
 

Pawełek Koczor ur. się 8 
czerwca 2004r. jako zdrowe 
dziecko i prawidłowo rozwijał 
się do 22 miesiąca Ŝycia. Wtedy 
pojawiły się zaburzenia rucho-
we. W październiku 2006r. po-
stawiono diagnozę: LEUKO-
DYSTROFIA METACHRO-
MATYCZNA (MLD) – niezwy-
kle rzadka choroba  genetyczna, 
uznana za nieuleczalną i śmier-
telną w  3-5 roku Ŝycia. 

Pod koniec 2006r. Pawełek 
stracił wszystkie funkcje moto-
ryczne i intelektualne, przestał 
chodzić, mówić, samodzielnie 
siedzieć, jeść i powrócił do stanu 
niemowlęcego.  
W Polsce nie było moŜliwości 
leczenia i nikt nie potrafił go 
leczyć.  Nadludzkim wysiłkiem 

rodziców, którym dane było 
spotkać wyjątkowych ludzi, 
Pawełek stał się od stycznia 
2007r. uczestnikiem ekspery-
mentalnej próby klinicznej, 
zmierzającej do opracowania 
pierwszego leku na te chorobę. 
Próba jest prowadzona w szpita-
lu uniwersyteckim w Kopenha-
dze. Próbie poddano tylko 12 
dzieci z całej Europy, w tym 
Pawełka. Co dwa tygodnie ro-
dzice odbywają z Pawełkiem 
podróŜ do odległej Kopenhagi, 
by lekarze mogli podać dziecku 
lekarstwo, które jest jedyną na-
dzieją by utrzymać je przy Ŝy-
ciu.  
Dzięki zastosowaniu ekspery-
mentalnego leczenia stan Paweł-
ka poprawia się, choć jednak 
bardzo powoli. Znów zaczął się 
uśmiechać. Jego sukcesem jest 
sporadycznie wykonywane z 
ogromnym trudem utrzymywa-
nie głowy, uniesienie rączki czy 
nóŜki. Pawełek na powrót stara 
się równieŜ mówić, choć są  to 
na razie pojedyncze dźwięki i 
sylaby. 
Pawełek codziennie poddawany 
jest rehabilitacji, wykonuje 
Ŝmudne ćwiczenia fizyczne, 
poddawany jest zabiegom fizy-

kalnym, pracuje z logopedą, jest 
pod opieką psychologa, ortope-
dy i dietetyka.  

Pawełek bardzo duŜo i cięŜko 
pracuje – Walczy o siebie! 

 W dniu 30 października 
2007r. Wójt Gminy powołał Ze-
spół ds. opracowania analizy 
funkcjonowania szkół w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój. Powołanie 
Zespoły było wynikiem dyskusji 
w trakcie posiedzenia Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych 
poświęconego  dzia ła lności 
Gminnego Ośrodka Kultury, na 
którym poruszono kwestię zaso-
bów lokalowych gminy oraz po-
trzeb w tym zakresie.  
Zadaniem Zespołu było opraco-
wanie analizy funkcjonowania 
szkół w Gminie Goczałkowice-
Zdrój, w szczególności: 
1. Diagnoza aktualnego stanu 
oświaty w Gminie Goczałkowice-
Zdrój, w tym: 
1) kompleksowa ocena bazy 
dydak tyczno -wychowawcze j 
gminnych szkół  
2) analiza danych demograficz-
nych z terenu Gminy 
3) analiza potrzeb w zakresie 
oświaty w aspekcie realizacji 
Strategii ZrównowaŜonego Roz-
woju Gminy 
2. Analiza prawidłowości gospo-
darowania mieniem 
3. Przestrzeganie przepisów 
dotyczących organizacji pracy 
szkół gminnych  

4. Analiza wydatkowania środ-
ków budŜetowych 
5. Analiza wyników nauczania.  
 W styczniu odbyły się 
spotkania z pracownikami SP nr 
2, Radą Pedagogiczną SP nr 1, 
Rada rodziców działająca przy 
SP nr 1 oraz Rodzicami uczniów 
SP nr 2.  
 Na sesji w dniu 22 stycz-
nia br. w porządku obrad za-
mieszczono projekt uchwały o 
zamiarze likwidacji Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im Jana Pawła II w 
Goczałkowicach-Zdroju. Na se-
sję w tym dniu przyszło wielu 
rodziców zdecydowanych wal-
czyć o szkołę, dzieci z transpa-
rentami i przedstawiciele mediów 
lokalnych oraz regionalnych. Po 
długiej dyskusji z udziałem rodzi-
ców i radnych Wójt Gminy wystą-
pił z wnioskiem o wycofanie tejŜe 
uchwały z porządku obrad oraz 
ewentualne zwołanie za 2-3 
tygodnie kolejnej sesji w tym 
temacie. Wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. Wójt Gminy zobo-
wiązał się uzupełnić skład Ze-
społu o przedstawicieli rodziców 
obu szkół.  
 

Maria OŜarowska 

J e d e n  p r o c e n t  d l a  P a w e ł k a  

Szanowni Państwo! 
 
 Zwracamy się z prośba o przekazanie na rzecz naszego chore-
go synka 1% podatku dochodowego, jaki moŜe zostać dobrowolnie 
przekazany w zeznaniu podatkowym za rok 2007 na rzecz organizacji 
poŜytku publicznego. 
Pawełek posiada subkonto, by zebrać środki na leczenie i rehabilita-
cję, załoŜone w Fundacji Dla Dzieci „DAR SERCA”. 

Oto jej dane: Fundacja Dla Dzieci „DAR SERCA” 
Ul. Po wstańców ś l. 6 
43-300 Bielsko-Biała 
KRS – 0000121785 

 
UWAGA: 

 Aby Państwa środki dotarły na właściwe subkonto prosimy o 
umieszczenie w składanym zeznaniu PIT, w rubryce zatytułowanej 
„Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” zwrotu; 
„Dla: Paweł Koczor”  

P I T  2 8  -  p o z .  1 3 5  
P I T  3 6   -  p o z .  3 1 1  
P I T  3 6 L   -  p o z .  1 0 7  
P I T  3 7   -  p o z .  1 2 3 ,   
P I T  3 8   -  p o z .  5 9  

Bardzo dziękujemy za wsparcie! 
 

Rodzice: Urszula i Dawid Koczor 

 Ponadto Fundacja Dla Dzieci „DAR SERCA” z Bielska –
Białej  udostępnia konto bankowe SPECJALISTYCZNE LECZE-
NIE DZIECI na przeprowadzenie zbiórki pienięŜnej na leczenie i 
rehabilitację Pawła Koczora ur. 08.06.2004r. zam. w Goczałkowi-
cach-Zdroju.  
Wpłat prosimy dokonywać na konto: ING Bank Śląski 
S.A. 
Oddział Regionalny w Bielsku-Białej 
Nr rachunku: 25 1050 1070 1000 0022 6906 4693  hasło 
„Paweł Koczor” 
Podpisy: Prezes Zarządu Fundacji - mgr Longina Jaworska 
Sekretarz Zarządu – Barbara Kuś 
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E 
M 
A 
T Okolice Rontoka to miejsce licznie odwiedzane 

przez rowerzystów i spacerowiczów. 

Co dalej ze szkoł ą? 



POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON 
 

Godziny otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon,  
który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju  

przy ulicy Uzdrowiskowej (przepompownia główna): 
Poniedziałek - od 14.00 do 18.00 

Środa - od 14.00 do 18.00 
Piątek - od 14.00 do 18.00 

lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą  
obsługującą punkt tel. 0-32 2107208. 

C ZASO PIS MO S AMO R ZĄDOW E G MIN Y GOC ZAŁK OW ICE- ZDR ÓJ,   
UL. SZKOLNA 13, TEL. 2107185, 7387038, 7387046, 738 7054, 7387125,   
FAX: 2107306. E-MAIL: GMINA@ GOCZALKOWICEZDROJ.PL RE DAGUJE 
ZESPÓŁ. ADRES REDAKCJI I WYDAW CY: 43-230 GOCZAŁKOW I CE-
ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13. OPRACOW ANIE GRAFICZNE, SKŁAD   
I ŁAMANIE: TECHNOGRAF, 43-200 PSZCZYNA UL. K ĘDZIORA 19. DRUK:  

ARTISCO, 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 81A . REDAKCJA NIE ZW RACA MATERIAŁÓW  
NIE ZAMÓW IONYCH, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRACANIA I OPRACOW YW ANIA NADESŁANYCH 
TEKSTÓW ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW. NAKŁAD: 1000 EGZEMPLAR ZY. 

♦ URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 7387125, 
fax 2107306. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 
7.00 do 15.00, we wtorki od 9.00 do 17.00. W czwartki interesanci 
przyjmowani są od godz. 12.00. 

♦ KASA WRAZ Z AGENCJ Ą BANKU PKO BP SA W BUDYNKU 
URZĘDU GMINY – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.30 do 15.30, we wtorek od 9.00 do 17.00 

♦ WÓJT PRZYJMUJE MIESZKA ŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we 
wtorki od godz. 15.00 do 17.00, w czwartki od godz. 13.30 do 15.00. 

♦ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  - ul. Szkolna 11, tel./fax 
2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 
16.00, dyŜur pracowników socjalnych w piątek od 8.00 do 16.00.  
W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 14.00. 
Komórka Świadcze ń Rodzinnych przy OPS  - ul. Szkolna 11,  
tel./fax 2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 
7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.30. 

♦ GMINNY OŚRODEK KULTURY  ul. Szkolna 13, tel. 2107838, urzęduje 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00. 

♦ GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI  ul. Powstańców Ś l. 3, 
tel./fax 2127424, urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 
22.00. 

♦ POLICJA  - w Pszczynie: tel. 2104091 lub pomieszczenie przy  
ul. Uzdrowiskowej 63 (dawny OPS), tel. 609595652 

♦ STRAś POśARNA - w Pszczynie: tel. 2102081 lub 998. 

♦ POGOTOWIE RATUNKOWE  - w Pszczynie - tel. 2103715 lub 999. 

♦ POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991. 

♦ POGOTOWIE GAZOWE  - w Pszczynie - tel. 2103314, 2105051, 992. 

♦ APTEK A "Pod Eskulape m"  - te l. 2107394, czynna  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od 8.00 do 
14.00. 

♦ APTEKA " Św. Jacka"  - tel. 2107187 

♦ OŚRODEK ZDROWIA - tel. 2107214. 

♦ CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZ ĄT- Goczałkowice-Zdrój ul. 
Brzozowa 52 - tel. 2107255. 

♦ GABINET WETERYNARYJNY  - Goczałkowice-Zdrój ul. Główna 39, 
tel. 2107313 – czynny codziennie. 

♦ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  - ul. Szkolna 13 czynna w 
poniedziałek: 10.00 -17.00, wtorek: 9.00 - 19.00, środa: 10.00 - 17.00, 
piątek: 9.00 -15.00 - tel. 2107739. 

♦ POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

♦ AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO  - z podaniem ulicy i numeru 
posesji. Pogotowie Energetyczne: 991 i AZK: 2127021. 

♦ USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG - w pokoju nr 209 lub 205 
Urzędu Gminy. 

♦ POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI  

• Zakład Oczyszczeniowy M. Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. 
Bór I/1 - tel. kom. 0603779645 

• Przedsiębiorstwo InŜynierii Komunalnej, 43-200 Pszczyna  
ul. Zdrojowa (były hotel WZD), tel. 2102086 

• Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502 
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85 

♦ AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  - Zakład Oczyszczeniowy Marcin 
Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom. 
0603779645. 

♦ AWARIE SIECI WODNEJ  - w godz. 7.00 - 15.00 - tel. 2127021, 
7387038, 2107185; po godz. 15.00 - tel. 603 914383; w soboty, 
niedziele i święta - tel. 605288662, 603 914383 

INFORMATOR TELEFONICZNY 

 Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin 
Chudek informuje iŜ w związku z podwyŜką ceny wysypiska (z 
kwoty 85,00 zł na kwotę 149 zł za tonę śmieci) i ciągłym wzro-
stem cen paliwa ulega zmianie cena wywozu odpadów komu-
nalnych. 
 Od dnia 01.01.2008 r. cena za pojemnik 110 l. 
śmieci wynosi 15,00 zł + 7% VAT. 
 

Marcin Chudek 

W dniu 20.12.2007r. na hali 
sportowej GOSiR w Goczałko-
wicach – Zdroju odbyły się Po-
wiatowe Zawody w piłce ręcznej 
chłopców szkół podstawowych. 
Otwarcia dokonał Pan v- ce dyr 
Janusz Młodzik. Organizatorem 
była Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Goczałkowicach – Zdroju i jej 
nauczyciele w.f. Jarosław Firga-
nek i Eugeniusz Machoń. Udział 
wzięły reprezentacje pięciu 
szkół. 

Turniej rozgrywany był sys-
temem „ kaŜdy kaŜdym”. Mecze 

sędziował Pan Grzegorz Sdzi-
won z Śląskiego Związku Piłki 
Ręcznej. 

 Po pasjonującej walce, 
które miało miejsce w kaŜdym 
spotkaniu wyłoniono kolejność 
druŜyn. 
� I miejsce – SP nr 2 Pszczyna 
� II miejsce SP nr 1 Goczałko-

wice-Zdrój 
� III miejsce Sp nr 18 Pszczy-

na 
� IV miejsce SP nr 1 Pawłowi-

ce 
� V miejsce SP Suszec 

Piłka r ęczna chłopców 

WIADOMOŚCI Z POWIATU  

Informuje, Ŝe posiada projekt 
przebudowy ulicy Głównej na 
odcinku od ul. Jeziornej do ul. 
Św. Anny, szacowany koszt tego 
zadania wynosi około 2 mln zło-
tych. Zarząd Dróg nie jest w sta-
nie sfinansować tej inwestycji  
samodzielnie. W związku z po-
wyŜszym PZD Pszczyna wraz z 
Gminą Goczałkowice-Zdrój pla-
nuje ubiegać się o środki unijne 
na kompleksową przebudowę 
dróg na terenie gminy. W ramach 
tego zadania oprócz przebudowy 
ul. Głównej planuje się między 
innymi inwestycje: 

- ul. Szkolna od ul. Jeziornej do 
skrzyŜowania z ul. Św. Anny – 
wartość około1,1 mln zł, 

- ul. Szkolna od skrzyŜowania z 
ul. Św. Anny do torów kolejo-
wych – wartość około1,3 mln 
zł,   

- ul. Szkolna od torów kolejowych 
do ul. Uzdrowiskowej – war-
tość około 1,2 mln zł, 

- budowa ronda na skrzyŜowaniu 
ul. Szkolnej z ul. Uzdrowisko-
wą  - wartość około 1,2 mln zł, 

- ul. Uzdrowiskowa – wartośc 
około 1,2 mln zł. 

 
Jolanta Wawrzyczek 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 


