Koszarawa, 30.05.2019r.

RAPORT O STANIE GMINY KOSZARAWA
W ROKU 2018

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt
Gminy Koszarawa przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Koszarawa w roku 2018.

Realizacja programów obowiązujących w Gminie Koszarawa
W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty programowe:
1.W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. głównym celem było
włączenie sektora pozarządowego w realizację zadań priorytetowych gminy Koszarawa na rzecz
społeczności lokalnej oraz budowanie partnerstwa między samorządem gminnym a organizacjami.
Wskaźnikami wykonania celu było:
- ilość organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego –3
organizacje,
- ilość umów zawartych na realizację zadań publicznych – 3 umowy,
- ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym – 3 zadania,
- formy współpracy pozafinansowej gminy z organizacjami pozarządowymi – konsultacje, promocja
inicjatyw i przedsięwzięć, udostępnianie obiektów sportowych i innych, wzajemna wymiana
informacji,
- wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań – 43.500
zł.
2. Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjęty uchwałą nr
XXXIX/182/Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 grudnia 2017r.
W Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przewidziano, że
głównym wskaźnikiem wykonania celu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych w
tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z użycia alkoholu
Wskaźniki te zostały osiągnięte.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przewidziano, że dochody zrealizowane będą na kwotę
14.105.745,51 zł. , w tym dochody bieżące kwota 13.884.949,51 zł. zrealizowane na kwotę
13.427.492,76 zł. co daje 96,71 % wykonania. Wskaźniki wykonania dochodów zostały osiągnięte
przy maksymalnym wykorzystaniu środków.
4. Na podstawie obowiązującego od roku 2015 Programu USUWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOSZARAWA zrealizowano zadanie pn.
„Zebranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków

zlokalizowanych na terenie Gminy Koszarawa w roku 2018” sfinansowane ze środków WFOŚiGW w
Katowicach; usunięto i unieszkodliwiono 31,702 ton odpadów niebezpiecznych,
5. W obowiązującym Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koszarawa jednym z celów
szczegółowych jest Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy
Koszarawa; cel stanowi przede wszystkim wspieranie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł
energii; realizacja tego celu szczegółowego odbywa się poprzez podejmowanie działań w postaci
pomocy przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego (zwrotnego i bezzwrotnego) na inwestycje
związane z wykorzystaniem ekologicznych i odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych,
przemysłowych i usługowych; w roku 2018 Gmina Koszarawa przystąpiła do projektu „Słoneczna
Żywiecczyzna”, w ramach którego właściciele 45 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy
złożyli deklaracje udziału w projekcie (łącznie 59 inwestycji).

Finanse gminy
Budżet gminy na 2018 r. zakładał dochody w kwocie 14.105.745,51 zł. w tym dochody bieżące
13.884.949,51 zł., dochody majątkowe kwota 220.796,00 zł. oraz wydatki w kwocie 13.866.792,00 zł.
w tym wydatki bieżące kwota 13.015.672,56 zł. i wydatki majątkowe 851.119,44zł.
Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw:


zamiast planowanych dochodów w kwocie 14.105.745,51 zł. zrealizowano dochody na kwotę
13.654.320,76 zł.,



zamiast planowanych wydatków 13.866.792,00 zł. realizacja wyniosła 13.287.331,95 zł.



Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5575,47

zł, natomiast wydatki w

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.425,62 zł.
W gminie zrealizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych:





Poznajmy się bliżej Polsko Słowacka wymiana dziedzictwa kulturowego – kwota 264.235,08
zł,
Program aktywnej integracji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kwota 1.417,68
zł, zł,
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych kwota 115.282,89 zł.,
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej budowa dwóch placów zabaw kwota 347.00,00 zł.

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 60.572,69 zł, które przeznaczono na organizacje Dni
Koszarawy kwota 50.110,00 zł., materiały promocyjne 2.292,66 zł., ZAIKS oraz zabezpieczenie
imprezy 8.170,03 zł.
Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 35 osób,
przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 2396 osób, w tym 1183 kobiet i 1213 mężczyzn.
W 2018 r. urodziło się w gminie 21 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 12 chłopców, a zmarło 26 osób, w
tym 12 kobiet i 14 mężczyzn.
Ochrona zdrowia
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 7 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 5 podmiotów.

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:

- dofinansowanie wycieczki dla rodzin w których występują problemy- 1000,00 zł
- impreza profilaktyczna –3 629,96 zł.
- dofinansowanie Mikołajek dla dzieci – 5 761,01 zł.
- zakup usług dotyczących: zajęć profilaktycznych – 4 500,00zł.
- wynagrodzenia dotyczące pracy członków komisji – 2 660,00 zł.

Do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 4 zgłoszenia
przypadków nadużywania alkoholu. W 2018 r. żadnemu podmiotowi nie odebrano zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podpisane
zostały umowy z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Żywcu, liczba pacjentów z Gminy Koszarawa
2018 roku to 6 osób w zakresie 46 porad indywidualnych i grupowych. Dodatkowo podpisana została
umowa

z Miastem Bielsko Biała na dotację

celową przeznaczoną na działalność Ośrodka

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
Pomoc społeczna
W 2018 roku świadczenia przyznane decyzją otrzymało 47 osób, w tym: zasiłki stałe 4 osoby, zasiłki
okresowe 12 osób, zasiłki celowe ogółem 13 osób, w tym: specjalne celowe 9 osób; 13 osób było
objęte programem w zakresie dożywiania, za 1 osobę odprowadzano składki do ZUS.
Na 1 stycznia 2018 r. 123 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2018
r. 120 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek
roku 119, a na koniec roku 124. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 554.408,99 zł, a
kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 119.258,08 zł.
Na początek 2018 r. 152 rodziny pobierały świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 2018
r. 154 rodziny. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 2018 r. 16,00 % rodzin, a
na dzień 31 grudnia 2018 r. – 16,21 % rodzin.
Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 13,533 km dróg powiatowych oraz
22,594 dróg gminnych, łącznie 36,127 km . Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie
wynosiła 36,127 km. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 82% wszystkich dróg, a pod
koniec poprzedniego roku również 82 %, gdyż w 2018r. nie były prowadzone żadne inwestycje
drogowe na terenie naszej gminy.
Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 18 % na dzień 1 stycznia 2018 r. i 18
% na dzień 31 grudnia 2018 r.

W 2018r. zrealizowano inwestycję związaną z Budową dwóch placów zabaw w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wiązała się ona z poniesieniem kosztów w
wysokości 347 000,00 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne wyniosło 220 796,00 zł.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 53,08 km; na dzień 31
grudnia 2018 r. wartość pozostała ba tym samym poziomie. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 775
przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 780 przyłączy. Istniejącą siecią
kanalizacyjną na terenie gminy administruje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Żywcu.
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2018 roku zasób mieszkaniowy gminy obejmował mieszkania znajdujące się:


w budynku 142 a – w budynku znajdują się 2 mieszkania o powierzchni 177,45 m2 oraz 74,32 m2
(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 251,77 m2)



w budynku 142 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 50 m2

Łącznie w zasobach gminy w 2018 r. znajdowały się 3 mieszkania. Liczba ta w ciągu roku nie uległa
zmianie.
Wszystkie mieszkania były wynajęte.
Sprawy obywatelskie
W 2018 r., w okresie od 11.09.2018r. do 24.09.2018r., przeprowadzono konsultacje dotyczące
projektu „Programu współpracy Gminy Koszarawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
Podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe
prowadzące działalność na terenie Gminy Koszarawa. W wyznaczonym terminie konsultacji nie
wpłynęła żadna opinia.
Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 8 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W przypadku
wszystkich wniosków informacja została udostępniona wnioskodawcy. W żadnym przypadku nie
została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Zakres żądanych informacji
dotyczył bieżącego funkcjonowania gminy.
W sprawozdawanym roku wpłynęło 8 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. Przedmiotem wniosków były sprawy związane z remontem infrastruktury
drogowej i mostowej znajdującej się na terenie gminy.
1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 3 organizacji pozarządowych, w tym 1 stowarzyszenie
(Ochotnicza Straż Pożarna w Koszarawie), 1 klub sportowy (LKS „BABIA GÓRA” Koszarawa), 1
koło gospodyń wiejskich. Na koniec roku dane te pozostały bez zmian.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono wsparcie
wykonania następujących zadań publicznych:
1. Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Koszarawa:
a) prowadzenie zajęć treningowych,
b) udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
c) bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,

d) organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ponad
lokalnym i europejskim;
wpłynęły 2 oferty: Ludowego Klubu Sportowego „BABIA GÓRA” w Koszarawie oraz Towarzystwa
Sportowego „United” Żywiec; została przyznana dotacja dla obu organizacji w następującej
wysokości: 30.000 zł. dla Ludowego Klubu Sportowego „BABIA GÓRA” w Koszarawie oraz 10.000
zł. dla Towarzystwa Sportowego „United” Żywiec; zadanie zostało wykonane.
2. Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 (ustawy DPPiW) w zakresie zadań pożytku
publicznego, w tym organizacja otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Wpłynęła 1 oferta: Żywieckiej Fundacji Rozwoju, została przyznana dotacja w wysokości 3.500 zł.;
zadanie zostało wykonane.
Edukacja
W gminie w 2018 r. funkcjonował Zespół Szkolno Przedszkolny z wygaszanym Gimnazjum,
ponadto, w gminie w 2018 r. funkcjonowała 1 szkoła niepubliczna w Koszarawie Bystrej oraz Szkoła
Mistrzostwa Sportowego, w wynajmowanym budynku byłego Gimnazjum .
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały
się następująco:

 Zespół Szkolno Przedszkolny w Koszarawie – 11.330,69 zł.
 Niepubliczna Szkoła i Gimnazjum w Koszarawie Bystrej 5.843,49 zł
Wydatki gminę na oświatę wynosiły 6.279.043,60 zł, z czego 5.964.576,00 zł., pokryte zostało z
subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 144 uczennic i uczniów w
szkołach podstawowych.
W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego i niemieckiego.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 18uczniów. Najwięcej w szkole 29 uczniów
w klasie, najmniej w szkole 11 uczniów w klasie.
W poszczególnych szkołach zatrudniono 16,09 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne
etaty), w tym 1 nauczyciel kontraktowy, 1 nauczyciel mianowany, 15 nauczycieli dyplomowanych.
Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada średnio 8 uczennic i uczniów.
W 2018r. Wójt Gminy przyznał 42 stypendia dla uczennic i uczniów. Wynosiły one 19.172,00 zł.
Przyznano je z powodu trudnej sytuacji materialnej.
122 uczennic i uczniów, stanowiących 85 % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły za
sprawą organizowanych przez gminę środków transportu (autobus szkolny).
Przedszkola
W 2018 r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne. Do gminnych przedszkoli uczęszczało 46 dzieci, w
tym 19 dziewcząt i 27 chłopców. Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników:

 rocznik 2012 – 20 dzieci, w tym 10 dziewcząt i 10 chłopców






rocznik 2013 – 5 dzieci, w tym 0 dziewcząt i 5 chłopców
rocznik 2014 – 11 dzieci, w tym 3 dziewczynki i 8 chłopców
rocznik 2015 – 7 dzieci, w tym 4 dziewczynki i 3 chłopców
rocznik 2016 – 3 dzieci, w tym 2 dziewczynki i 1 chłopiec

W 2018 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 460.970,38 zł., na Oddział Przedszkolny
155.905,60 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna
W gminie w 2018 r. funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 15893 woluminów, zaś na koniec roku – 16145
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 6,35 na dzień 1
stycznia 2018 r. oraz 6,46 na dzień 31 grudnia 2018 r.
W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało [439] czytelniczek i czytelników, którzy wypożyczyli
[4271] woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteki o 252 egz. w tym: literatura
piękna dla dzieci i młodzieży 137 woluminów, literatura piękna dla dorosłych 59 woluminów, z
innych działów 56 woluminów. Biblioteka zatrudnia 1

pracownika. W ciągu roku struktura

zatrudnienia nie zmieniła się. W bibliotece użytkowano [8] komputerów, w tym [8] komputerów z
dostępem do szerokopasmowego internetu. Biblioteka zapewniała katalogi on-line. W 2018 r.
biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia: warsztaty szachowe, warsztaty komiksu
prowadzone przez ilustratora, karykaturzystę Szymona Telukę, warsztaty czekoladowe, warsztaty
plastycznę z qulligu, warsztaty rękodzielnicze-szydełkowanie, 10 spotkań w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki, 3 spotkania z Panem Mikołajem Kastelikiem, artystą malującym ustami, wystawy
obrazów artystów, warsztaty z kodowania dla dzieci w bibliotece w Cieszynie, uruchomienie w
bibliotece Lokalnego Klubu Kodowania, udział w konkursie „Czytam sobie w bibliotece”
organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, udział w projekcie
Instytutu Książki „Mała Książka –Wielki Człowiek” - wydawanie bezpłatnych wyprawek
czytelniczych dla rodziców i trzylatków, spotkanie z pisarką, scenarzystką Ewą Chotomską, warsztaty
dla dzieci „Każdy może zostać redaktorem”, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości przeprowadzono warsztaty ”Moje miejsce-moja wolność”, udział w „Tygodniu
Bibliotek” przeprowadzenie konkursu

z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,

spotkania z dziećmi i zapoznanie z książką dla niewidomych „Czarna książka kolorów”, webinarium i
konkurs „O żydach i żydówkach”, spotkania w bibliotece na temat wielokulturowości, udział w akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” organizowanie cyklicznie głośnego czytania bajek dzieciom, mające na
celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział [1000] mieszkańców. Biblioteka
poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie [200] zł.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 64.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury
W gminie w 2018 r. funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury. W przeciągu całego roku realizowane
były następujące przedsięwzięcia i imprezy kulturalne:
- w styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów, przyjęcie z okazji Dnia Babci i Dziadka;
ponadto z noclegów korzystała grupa, a także długotrwałą współpracę nawiązano z Ludowym Klubem
Sportowym „Łucznik” Żywiec, polegającą na korzystaniu grupy uczniów z noclegu, wyżywienia i sali
sportowej. Dodatkowo zespół dziecięcy Jaferki, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury,
a reprezentujący Gminę Koszarawa, uczestniczył w przeglądach kolędniczych w MCK Żywiec,
zdobywając Srebrną Gwiazdę, w Ślemieniu i gościnnie w Koszarawie Bystrej u Ojców
Franciszkanów,
- w lutym zorganizowano imprezy okolicznościowe a także zabawę karnawałową „Kwacki”.
Dzieciom w okresie ferii zimowych zorganizowano zajęcia w GOK. Klub „Łucznik” nadal korzystał
z usług GOK. Z Sali sportowej w ramach zajęć z WF korzystali również uczniowie z Fundacji
Królowej Jadwigi z Koszarawy Bystrej,
- w marcu odbyła się zabawa „Babski Wieczór” z okazji Dnia Kobiet,
- w kwietniu, maju oraz czerwcu odbyły się imprezy okolicznościowe,
- w lipcu organizowano imprezy okolicznościowe. Kluczowym wydarzeniem Gminnego Ośrodka
Kultury we współpracy z Urzędem Gminy była organizacji Dni Koszarawy.
- w sierpniu rozpoczęto cykl warsztatów bibułkarskich, a także zorganizowano warsztaty „Wakacje z
Dudami”,
- we wrześniu kontynuowano warsztaty bibułkarskie; Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie we
współpracy z Urzędem Gminy zorganizowali wyjazd dla członków Zespołu Regionalnego Jaferki oraz
mieszkańców na Termy Chochołowskie do Chochołowa,
- w październiku zorganizowano imprezy okolicznościowe; w dalszym ciągu odbywały się warsztaty
bibułkarskie oraz kontynuowano usługi dla Klubu „Łucznik” i Fundacji Królowej św. Jadwigi,
- w grudniu zorganizowano spotkanie barbórkowe, spotkanie opłatkowe, oraz jak co roku we
współpracy z Urzędem Gminy zorganizowano przyjęcie dla Jubilatów obchodzących 50 lecie pożycia
małżeńskiego,
Oprócz powyższych, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie działają: Zespół Regionalny
Jaferki oraz Koło Gospodyń Wiejskich, które mają stałe spotkania i zajęcia wpisane w zakres
działalności GOK, a także Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 6 w Koszarawie.
Ochrona środowiska
W 2018 r. odnotowano 15 dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny poziom dopuszczalny dla
pyłu PM10.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 34 kg selektywnie zebranych odpadów
komunalnych oraz 57 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane te
przedstawiały się następująco: 34 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 64 kg
zmieszanych odpadów komunalnych.

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła działania
polegające m.in. na uczestnictwie w projektach: „Słoneczna Żywiecczyzna” i „Stop Smog” oraz
odbiorze od mieszkańców gminy zdemontowanych z budynków mieszkalnych i gospodarczych
wyrobów zawierających azbest.
Planowanie przestrzenne
W roku 2018 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objętych było 100 %
powierzchni gminy.
W 2018 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Sprawy administracyjne
W roku 2018 żadna decyzja wydana przez wójta nie została zaskarżona do samorządowego kolegium
odwoławczego. Wojewoda śląski stwierdził rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 04.09.2018r.
nieważność 1 uchwały (uchwała nr XLVI/211/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 lipca 2018 r. w
sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszarawa); wobec 1
uchwały ( nr XXII/150/01 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 16 marca 2001r. w sprawie: zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych) wojewoda skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę
wojewody; obecnie toczy się postępowanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w związku ze
złożeniem przez wojewodę skargi kasacyjnej na postanowienie WSA w Gliwicach.

W 2018 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 1
stycznia 2018 r. 21 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r. również 21 dni.

